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 BENDROJI DALIS 

 
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veikla 2017 m. buvo organizuota vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, UNESCO ir IFLA Viešųjų bibliotekų 

Manifestu (pasirašytas 1994 metais), Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero 

potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Organizuojant Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą buvo atsižvelgta į viešosios 

bibliotekos misiją, viziją, jos veiklos tikslus ir uždavinius. Įgyvendinant piliečių teises į bibliotekos 

paslaugų užtikrinimą, organizuotos kultūros, švietimo ir informacijos paslaugos Pagėgių savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje ir 8-uose jos filialuose: Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, 

Vėlaičių, Vilkyškių, Žukų. 

 

Bibliotekos misija: 

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

biblioteka privalo: 

- suteikti lankytojams atvirą prieigą prie informacijos šaltinių; 

- teikti kokybiškas bibliotekinės veiklos paslaugas; 

- kurti informacinę bei žinių visuomenę; 

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

išsilavinusios tautos kūrimo; 

- skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją; 

- aprūpinant krašto bibliotekas naujausiomis informacinių technologijų priemonėmis; 

- užtikrinti krašto gyventojų visaapimančius informacinius poreikius. 

 

Bibliotekos tikslas: 

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

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

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

visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais informaciniais 

ištekliais, naudotis bibliotekos teikiamomis nemokamomis bei mokamomis paslaugomis. 

 

Bibliotekos uždaviniai:  

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

pažangiausia lietuvių literatūra bei užsienio autorių kūriniais; 

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



2017 m. veiklos ataskaita 

 

5 

 

- vykdyti krašto bibliotekų modernizaciją dalyvaujant LR Kultūros ministerijos, Nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos, „Bibliotekos pažangai 2“ projektuose, panaudojant Pagėgių savivaldybės 

skiriamas lėšas;  

-  vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą (stacionariuose mokymuose,  nuotoliniu 

būdu); 

- kaupti ir saugoti tradicinius ir elektroninius bibliotekos dokumentų fondus; 

- teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas. 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka svarbiausiu krašto informacijos ir bibliotekinės 

kraštotyros centru. 2017 m. buvo tęsiami darbai - renkami, apdorojami, kaupiami dokumentai, 

sisteminta ir skaitmeninta medžiaga krašto istorijos, kultūros, visuomeniniais, bendruomenių 

gyvenimo, kitais klausimais. Šie dokumentų fondai pristatyti ir atskleisti visuomenei, suteiktos 

galimybės lankytojams jais pasinaudoti mokslo ir savišvietos tikslais. 

Visose krašto bibliotekose 2017 m. išlaikyta interneto prieiga ir lankytojams teiktos plataus 

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

bankininkystės, gyventojų mokymų ir savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo. 

Pagėgių savivaldybės gyventojams buvo teiktas bibliotekinis aptarnavimas knyga, naujausia 

informacija teisiniais, švietimo, mokslo, kultūros klausimais, organizuoti literatūriniai, edukaciniai 

renginiai vaikams, jaunimui, suaugusiems. 

Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas. 2017 m. lapkričio mėnesį 

skaitytojai bei vartotojai aptarnaujami naujose patalpose Vėlaičių filiale. Patalpas pritaikius bibliotekos 

reikmėms, lankytojams duris atvėrė jauki, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių skaitytojų poreikius bei 

lūkesčius visiškai išpildantis Vėlaičių filialas, kuriame įrengtos šiuolaikiškos erdvės, skirtos meno, 

kraštotyros ir literatūros darbų ekspozicijoms, žaislotekai, knygų ir periodikos fondams, prieigai prie 

interneto ir kt.  

2017 m. biblioteka atliko uždavinius, kurie priartino biblioteką, jos teikiamas paslaugas prie 

kiekvieno krašto žmogaus: 

- įdiegus elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą krašto bibliotekų lankytojai be vargo 

internetu gali pateikti bibliotekai užklausą jiems rūpimu klausimu, susirasti bibliotekos 

prenumeruojamose informacinėse duomenų bazėse informaciją teisiniais, mokslo, kitais 

klausimais, turėdami vieningą skaitytojo bilietą gali naudotis Lietuvos viešųjų bibliotekų 

fondais; 

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

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

socialiniais klausimais.  



2017 m. veiklos ataskaita 

 

6 

 

2017 m. siekta, jog biblioteka būtų vaikų ir jaunimo laisvalaikio leidimo vieta, kur graži aplinka, 

nuolat veikiančios meno parodos, vyksta renginiai ir dirba paslaugūs darbuotojai. Siekiama teigiamai 

ugdyti probleminį lankytojų sluoksnį.  

2017 m. biblioteka kartu su Punsko valsčiaus (Lenkijos Respublika) partneriais teikė paraišką 

Europos Regioninės plėtros fondo programai Interreg Lietuva-Polska, kur gavo finansavimą veikoms 

įgyvendinti. Bendra projektui skirtų lėšų suma – 49 803,85 Eur. Projektas bus įgyvendinamas nuo 

2018 m. kovo mėn. 

2017 m. gauta vertinga dovana iš Jungtinių Amerikos valstijų - tęsdami gražią ilgametę 

draugystę su Pagėgių krašto kultūros įstaigomis, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaitis 

Romas Šležas su žmona Birute nusprendė Viešajai bibliotekai padovanoti savo ir savo tėvų – kapitono 

Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmenines bibliotekas. Ši 

dovana ne tik įamžins gerb. Šležų tėvų atminimą Pagėgių krašte, bet taipogi suteiks galimybę 

bibliotekos lankytojams susipažinti su svarią išliekamąją istorinę ir informacinę vertę turinčia 

medžiaga bei taps itin turininga ekspozicija bibliotekos lankytojams. 

2017 m. bibliotekoje taip pat sukurta ekspozicija iš pagėgiškio menininko, ilgamečio mokytojo 

Petro Bakšio artimųjų dovanotų eksponatų – knygų bei asmeninių daiktų. 

Bibliotekoje kaip ir kasmet organizuoti įvairaus žanro renginiai įvairaus amžiaus bei socialinių 

grupių vartotojams, lankytojams. Itin didelis dėmesys 2017 m. skirtas jaunimui ir vaikams – viena 

Pagėgių krašto šventės „Pagėgiai – laiko labirintuose“ diena skirta jaunimui. Tądien organizuotas 

susitikimas su visuomeniniu veikėju, atlikėju Prezidentės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalininku 

Gabrieliumi Liaudansku – Svaru. Antrąją krašto šventės dieną Bibliotekos darbuotojai vykdė veiklas 

vaikams Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio ir AB „Vilkyškių pieninė“ generalinio 

direktoriaus Gintaro Bertašiaus iniciatyvoje vaikams „Juodojo katino kiemas“.  

Norėdami savo veiklą daryti patrauklią jaunimui, 2017 m. bibliotekos darbuotojai Jaunimo 

reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė paraišką akreditacijai, jog 

galėtų būti viena įstaigų, galinčių priimti savanorius. 2018 m. pradžioje planuojama atsakingų 

darbuotojų atestacija.  

Nors biblioteka jau seniai vykdo darbą su jaunimu, tenka pastebėti, jog šis darbas yra papildomas 

krūvis esamiems darbuotojams, kadangi įstaigoje nėra už darbą su jaunimu atsakingo darbuotojo. 

2017 m. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nauji bibliotekos nuostatai bei 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius.  

Bibliotekoje kasmet praktiką atlieka 1-2 aukštųjų mokyklų studentai – praktikantai.  

Biblioteka yra vienas daugiausiai lankomų objektų Pagėgių krašte savivaldybės svečiams, 

bendradarbiavimo partneriams. 
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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, t. y. penkių seniūnijų 

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. Dėl persikėlimo į kitas patalpas darbų, 

nuo 2017 m. birželio 14 d. iki 2017 m. lapkričio 2 d. Vėlaičių filialas laikinai skaitytojų neaptarnavo. 

 

Nestacionarinis aptarnavimas 

Knygnešiai 
 

   (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                                   1 lentelė 

Bibliotekos 

Knygnešių skaičius 
Išduotis 

Knygų Periodikos Viso 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

Pagėgių VB 19 19 0 114 282 +168 3 059 2 481 -578 3 173 2 763 -410 

Lumpėnų fil. 9 9 0 157 139 -18 504 484 -20 661 623 -38 

Natkiškių fil. 7 9 +2 18 20 +2 25 28 +3 43 48 +5 

Piktupėnų fil. 10 4 -6 44 21 -23 12 15 +3 56 36 -20 

Stoniškių fil. 11 10 -1 32 30 -2 316 301 -15 348 331 -17 

Šilgalių fil. 8 5 -3 50 111 +61 689 605 -84 739 716 -23 

Vėlaičių fil. 7 2 -5 119 24 -95 148 26 -122 267 50 -217 

Vilkyškių fil. 4 4 0 13 27 +14 17 23 +6 30 50 +20 

Žukų fil. 3 3 0 82 34 -48 303 14 -289 385 48 -337 

Viso: 78 65 -13 629 688 +59 5 073 3 977 -1 096 5 702 4 665 -1 037 
 

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. 2017 m. daugiausiai knygnešių turėjo Viešoji (Centrinė) 

biblioteka, Stoniškių, Lumpėnų bei Natkiškių filialai. 

2017 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius, lyginant 

su 2016 m., sumažėjo 13 asmenų arba 16,7%. Tai sąlygojo knygnešių telkimo veiklos susilpnėjimas, 

kilęs dėl filialų bibliotekininkų ligų periodo, darbuotojų rotacijos Vėlaičių filiale ir šio Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos padalinio perkėlimo į naujas patalpas darbų. Pagėgių savivaldybės 

viešojoje (Centinėje) bibliotekoje, lyginant su 2016 m. duomenimis, knygnešių skaičius išliko 

nepakitęs.  



2017 m. veiklos ataskaita 

 

8 

 

 

2017 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 9,7% (2016 m. – 10,0%) 

viso per 2017-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų skaičiaus. 

Einamaisiais metais vienam knygnešiui vidutiniškai teko 71,8 dokumento, o tai 1,3 dokumento mažiau 

negu 2016 m. 

Atsižvelgiant į Lietuvoje vis aktualėjančią gyventojų senėjimo ir įvairiapusės pagalbos teikimo 

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

aštuoniasdešimt knygnešių, kurie per 2017 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams 

pristatė daugiau ne pusšešto tūkst. vnt. įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla yra 

reikšminga, reikalinga, aktuali ir būtina mažinant informacinę atskirtį. 

 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
 

 

Fondo būklė 
 

2017 m. Viešosios (Centrinės) bibliotekos fonduose sukaupta 99 837 įvairūs dokumentai: 

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

sumažėjo 1 306 spaudiniais ir 208 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas sumažėjo 909 dokumentais ir 

134 pavadinimais. Nors einamaisiais metais buvo gauta daugiau naujų leidinių, daugiau dokumentų 

buvo ir nurašyta, todėl bendras fondas sumažėjo.  

69,5% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 27,3% ir periodikos – 

3,2% nuo turimo viso fondo.  

Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2017 m. skyrė 10 384,00 Eur, 

o tai – 168,00 Eur daugiau negu 2016 m. Nors lėšų buvo skirta daugiau naujiems dokumentams įsigyti, 

jų nepakanka atnaujinti bibliotekas reikiamais informaciniais leidiniais bei kita nauja, aktualia 

literatūra. Vidutinė vienos knygos kaina buvo 7,41 Eur. 

 

Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų: 

 

 (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                          2 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas 

Pavadinimai 
Skirtumas 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Viso: 101 143 99 837 -1 306 19 595 19 387 -208 

Viešoji biblioteka 34 730 34 333 -397 19 595 19 387 -208 

Kaimo filialai 66 413 65 504 -909 9 555 9 421 -134 
 

Bendras fondas sumažėjo 1 306 dokumentais ir 208 pavadinimais. Kaimo filialuose bendras 

fondas sumažėjo 397 dokumentais. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje fondas sumažėjo 397 

dokumentais. Bendrą fondo dydžio ir pavadinimų sumažėjimą lėmė didesnis dokumentų nurašymas. 
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Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                       3 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų  skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2016 m. 2017 m. 

Viso: 70 534 69 326 -1 208 69,5 

Viešoji biblioteka 24 129 23 824 -305 69,4 

Kaimo filialai 46 405 45 502 -903 69,5 

 

Grožinės literatūros fondai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose pasipildė 2 163  

dokumentais, o tai sudaro 48,6% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Bendras fondo sumažėjimas 

susijęs su didesniu grožinės literatūros nurašymu.  

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                            4 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2016 m. 2017 m. 

Viso: 27 771 27 279 -492 27,3 

Viešoji biblioteka 9 683 9 567 -116 27,9 

Kaimo filialai 18 088 17 712 -376 27 
 

Šakinės literatūros fondai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose pasipildė 638 vnt., tai 

sudaro 14,4% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Šakinės literatūros fondo sumažėjimas susijęs su 

didesniu šakinės literatūros nurašymu. 

 

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

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                             5 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2016 m. 2017 m. 

Viso: 2 838 3 232 +394 3,2 

Viešoji biblioteka 918 942 +24 2,7 

Kaimo filialai 1 920 2 290 +370 3,5 

 

Periodikos leidinių fondai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 647 

dokumentais, tai sudaro 37% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2017 m. gauta 31 prenumeruojamo 

periodinio leidinio pavadinimo (2016 m. – 28 pavadinimų). Nors ir buvo skirta daugiau lėšų periodikos 

prenumeratai – 3 998,00 Eur (2016 m. – 3 499,00 Eur), brangstant spaudai, jų nepakanka  

užprenumeruoti daugiau. 
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Aprūpinimas dokumentais 

2017 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Alma littera sprendimai“, Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, UAB „Patogu pirkti“, UAB 

„Vagos prekyba“, UAB „Nieko rimto“. Dokumentai buvo perkami per centrinę viešųjų pirkimų 

sistemą ir tiesiogiai iš autorių  bei mažesnių leidyklų. 

Dokumentai Viešajai (Centrinei) bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų 

autorių, knygynų atsiųstais pasiūlymais.  

 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                     6 lentelė 

Mikrorajonas 
1 gyventojui 1 vartotojui 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Viso: 12,6 12,3 -0,3 47,0 48,9 +1,9 

Viešoji biblioteka 18,3 18,2 -0,1 41,0 41,8 +0,8 

Kaimo filialai 10,9 10,6 -0,3 50,1 53,6 +3,5 

  

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2017 m. sumažėjo 0,3 dokumentais, nes padidėjo 

mikrorajono gyventojų skaičius – 81. Einamaisiais metais vienam gyventojui teko 12,3 Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos fonduose esančios knygos, Pagėgių savivaldybės 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje –  18,2, kaimo filialuose – 10,6 leidinio. 

Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 1,9 leidinio, nes 2017 m. bendras mikrorajono vartotojų 

skaičius sumažėjo – 110. Vienam vartotojui teko 48,9 knygos, Pagėgių Viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje – 41,8, kaimo filialuose – 53,6 leidinio.  

Vienam gyventojui 2017 m. teko 1,8 naujai gauto dokumento, Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje 

– 1,2, kaimo filialuose – 2,1 leidinio. 

Per 2017 m. gauti 26 garsiniai ir regimieji dokumentai. Iš viso fonde yra 134 garsiniai, regimieji  

ir elektroniniai dokumentai. 

 

Per 2017 metus biblioteka įsigijo 4 448 dokumentus: 2 801 knygą (528 pav.) ir 1 647 

periodinius leidinius (31 pav.). 

  

      7 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: 

UAB „Alma littera sprendimai” 351 

UAB „Tyto alba“ 279 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 262 

UAB „Nieko rimto“ 127 

UAB „Vagos prekyba“ 115 

UAB „Baltų lankų“ leidyba 110 

UAB „Patogu pirkti“ 82 

Kiti įvairūs tiekėjai 44 
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Pirkimo-pardavimo sutartys 30 

Dovanos paramos keliu 1 401 

Iš viso: 2 801 

 

2017 m. Viešosios (Centrinės) bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ne tik LR Kultūros 

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

šaltinių gautais leidiniais už 4 822,43 Eur. (2016 m. – už 3 836,68 Eur).  

2017 m. nemokamai leidinių gauta iš Lietuvos Kultūros tarybos, bibliotekos skaitytojų ir svečių, 

renginių dalyvių. 2017 m. parama knygomis gauta iš leidyklų - UAB „Alma littera sprendimai“, UAB 

„Vagos prekyba“, UAB „Nordina“, VšĮ „Crossmedija“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos ir kt. 

2017 metais  knygas bibliotekai dovanojo LR Seimo narys Mykolas Majauskas (Vilnius), prof. 

habil. dr. Domas Kaunas (Vilnius), Albinas Batavičius (Vilnius), Vytautas Povilas Šilas (Vilnius), 

prof. Daiva Kšanienė (Klaipėda), VšĮ Atviros Lietuvos fondas (Vilnius), kunigas Alvydas Vaitkevičius 

(Klaipėda), Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos kunigas 

Kazys Žutautas, Tauragės literatų klubas „Žingsniai“, Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių 

globos namai. Knygas dovanojo ir knygų autoriai – Zita Mažeikaitė (Vilnius), Danutė Jazgevičiūtė 

(Vilnius), Julius Jurginis (Vilnius), Jonas Putinas (Vilnius), Audrius Šikšnius (Šilutė) bei įvairūs kiti 

šaltiniai: Vilniaus universiteto leidykla, „Andrena, N. Petrošienės įmonė“, VšĮ Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija, UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“. 

Kaip ir kiekvienais metais knygas dovanojo ir nuolatiniai bibliotekos skaitytojai, renginių 

lankytojai – Lina Vaičikauskienė, Romualda Virginija Idzelytė, Janina Gerasimova, Birutė 

Bartkevičiūtė, Indrė Žukauskienė, Verutė Jociutė ir kt. 

2017 metais fondai pasipildė ir dovanotais periodiniais leidiniais. Jau kelinti metai iš eilės 

periodinius leidinius šalies bibliotekoms (tame tarpe ir Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai) 

prenumeruoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (46 pavadinimų žurnalus ir 5 pavadinimų 

laikraščius), žurnalą „Apžvalga“ dovanoja LR Seimo narys Paulius Saudargas (Vilnius). Šveicarijos 

lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė Jūratė Caspersen 

siuntė bibliotekai žurnalus „Pasaulio lietuvis“ ir „Šveicarijos žinios“. Pagėgių savivaldybės 

administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius bibliotekai užprenumeravo 

žurnalus „Lututė“ ir „Žurnalas apie gamtą“. 
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Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:   

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                   8 lentelė 

Biblioteka 

2016 m. 2017 m. 

Dokumentų 

skaičius 
Pavadinimų 

Dokumentų 

skaičius 

Skirtu-

mas 
Pavadinimų 

Skirtu- 

mas 

Viso: 

 
3 366 528 4 448 + 1 082 647 +119 

Viešoji 

biblioteka 
1 218 528 1 534 +316 647 +119 

Kaimo 

filialai 
2 148 279 2 914 +766 297 +18 

    

2017 m. įsigyta 4 448 dokumentai, t. y. 1 082 dokumentais daugiau nei 2016 m.  

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 364 leidinius ir 297 pavadinimų dokumentus. Stoniškių 

filialas gavo 484 naujus dokumentus, Vilkyškių filialas – 387, Piktupėnų filialas – 366 leidinius, 

Lumpėnų filialui teko 363 leidiniai, Natkiškių filialui – 356, Šilgalių filialui – 351, Vėlaičių filialui – 

303, Žukų filialui – 304 dokumentai.  

 

Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų: 

 (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                              9 lentelė 

Biblioteka 

Grožinės literatūros 

dokumentų skaičius 
Pavadinimai 

2016 m. 2017 m. 
Skirtu- 

mas 
2016 m. 2017 m. 

Skirtu- 

mas 

Viso: 1 515 2 163 +648 302 400 +98 

Viešoji biblioteka 486 676 +190 302 400 +98 

Kaimo filialai 1 029 1 487 +458 176 203 +27 
 

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų 2017 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 2 163 

leidiniai. Tai sudaro 48,6% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas 

gavo 186 knygas.  

2017 m. gauta 648 dokumentais bei 98 pavadinimais daugiau negu 2016 m Didesnė grožinės 

literatūros gautis buvo gavus daugiau naujų dokumentų.  

 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 

 (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                           10 lentelė 

Biblioteka  

Šakinės literatūros dokumentų 

skaičius 
Pavadinimai 

2016 m. 2017 m. 
Skirtu-

mas 
2016 m. 2017 m. 

Skirtu-

mas 

Viso: 598 638 +40 226 247 +21 

Viešoji biblioteka 301 403 +102 226 247 +21 

Kaimo filialai 297 235 -62 103 94 -9 
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Šakinės literatūros fondas pasipildė 638 naujais dokumentais, arba 14,4% nuo bendro dokumentų 

gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 80 dokumentų.  

2017 m. gauta 40 dokumentų bei 21 pavadinimu daugiau negu 2016 m. Didesnė šakinės 

literatūros gautis buvo gavus daugiau naujų dokumentų.  

 

Per metus gauta periodinių leidinių: 
                       11 lentelė 

Biblioteka Leidinių skaičius Pavadinimai 

Viso: 1 647 31 

Viešoji biblioteka 455 31 

Kaimo filialai 1 192 9 
  

2017 m. gauta 1 647 vnt. ir 31 pavadinimo periodinių leidinių, kas sudaro 37% nuo bendro 

dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 9 pavadinimų periodinius leidinius.  

Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 3 998,00 

Eur (2016 m. – 3 499,00 Eur). Nors lėšų periodikos prenumeratai buvo skirta daugiau, pabrangus 

spaudai nepakako lėšų daugiau užprenumeruoti periodinių leidinių. 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 
 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                            12 lentelė 

Biblioteka 
Leidinių skaičius % nuo bendro fondo 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Viso: 3 366 4 448 +1 082 3,3 4,5 +1,2 

Viešoji biblioteka 1 218 1 534 +316 3,5 4,5 +1 

Kaimo filialai 2 148 2 914 +766 3,2 4,4 +1,2 

 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 4,5% nuo viso 

dokumentų fondo, tai 1,2% daugiau, nei 2016 m. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dokumentų gauta 

4,5% nuo viso dokumentų fondo, tai 1,2% daugiau negu 2016 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 

4,4% nuo viso dokumentų fondo, tai 1,2% daugiau, nei 2016 m. Bendras naujai gautų dokumentų 

procento padidėjimas yra dėl to, kad 2017 m. gauta daugiau dokumentų nei 2016 m. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2017 m. buvo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija (knygoms ji skyrė 10 384,00 Eur) ir Pagėgių savivaldybės administracija, 

periodikai skyrusi 3 998,00 Eur.  

Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis 14 382,00 Eur, 2017 m. nupirkta vienam 

gyventojui naujų leidinių už 1,78 Eur (2016 m. –  1,71 Eur). 
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Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų už 

1,28 Eur, iš savivaldybės biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių už 0,50 Eur (2016 m. – 0,44 

Eur). 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti, padidėjo todėl, kad Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija 2017 m. skyrė daugiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti (10 384,00 

Eur) negu 2016 m. Taip pat daugiau lėšų buvo skirta ir iš Pagėgių savivaldybės administracijos 

periodikos prenumeratai – 3 998,00 Eur (2016 m. –  3 499,00 Eur). 

 

Dokumentų nurašymas 
 

 

2017 metais nurašyta 5 754 dokumentai, iš jų 1 253 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 4 229 

susidėvėję bei vartotojų sugadinti dokumentai ir 272 praradę aktualumą dokumentai. Bendras 

nurašymo rodiklis siekia 5,8% nuo bendro fondo kiekio.  

 

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                        13 lentelė 

Biblioteka 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Dokumen- 

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Viso: 4 391 589 5 754 855 +1 363 +266 

Viešoji biblioteka 522 0 1 931 855 +1 409 +855 

Kaimo filialai 3 869 589 3 823 1 106 -46 +517 
 

Nurašymo priežastys: 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta  – 1 253 (1,3% nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta  –  4 229  (4,2% nuo turimo fondo); 

 praradę aktualumą dokumentai –  272 (0,3% nuo turimo fondo). 

Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai bei seni 

periodiniai leidiniai.  

 

Fondo panaudojimas 

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,5. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,49; 

 Kaimo filialuose – 0,48. 

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,42. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,50; 

 Kaimo filialuose – 0,38. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,14. 
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 Viešojoje bibliotekoje – 0,20; 

 Kaimo filiale – 0,11. 

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 21,0. 

 Viešojoje bibliotekoje – 22,3; 

 Kaimo filialuose – 20,2. 

Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2017 m. buvo 0,5. Lyginant su 2016 m., šis rodiklis 

sumažėjo. Filialų fondai yra pasenę, vartotojai pageidauja daugiau naujų leidinių, o LR Kultūros 

ministerijos skiriamų lėšų naujiems dokumentams įsigyti nepakanka, atnaujinant kaimo filialų fondus. 

Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2017 m. – 0,42 (2016 m. – 0,38). 

Koeficiento padidėjimą lėmė didesnis grožinės literatūros gavimas. Šakinės literatūros bendras 

naudojimo koeficientas – 0,14 (2016 m. – 0,13). Koeficiento padidėjimą lėmė didesnis šakinės 

literatūros gavimas. Periodinių leidinių  bendras naudojimo koeficientas yra 21 (2016 m. – 25,0). 

Fondo panaudojimo koeficientas sumažėjo, nes buvo išduota mažiau periodinių leidinių. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

 

Vartotojų telkimas 
 

1. Regiono gyventojų skaičius 

 

2017 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruota 8 094 statistiniai regiono gyventojai: 1 889 

– gyventojai mieste ir 6 205 – kaimuose. Lyginant su 2016 m. duomenimis, 81 asmeniu padidėjo 

Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius. 

 

 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 
 

Iš viso regione – 25,3% 

Viešojoje bibliotekoje – 10,2% 

Kaimo filialuose – 19,7% 
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 (Lyginamoji analizė su 2016 m)                                                                                                 14 lentelė 
 

Biblioteka ir jos 

aptarnaujamas 

mikrorajonas 

 

Gyventojų skaičius 
Regiono gyventojų sutelkimo 

procentas 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Pagėgių viešoji 

(Centrinė) biblioteka  

– Pagėgių savivaldybė 

8 013 8 094 +81 10,6 10,2 -0,4 

Lumpėnų filialas – 

Lumpėnų seniūnija 
1 106 1 055 -51 27,4 28,0 +0,6 

Natkiškių filialas – 

Natkiškių seniūnija 
844 818 -26 10,3 10,8 +0,5 

Piktupėnų filialas – 

Piktupėnų seniūnaitija 
616 639 +23 34,6 33,0 -1,6 

Stoniškių filialas – 

Stoniškių seniūnija 
1 103 1 211 +108 19,9 18,2 -1,7 

Šilgalių filialas – 

Šilgalių seniūnaitija 
483 588 +105 36,4 25,9 -10,5 

Vėlaičių filialas –  

Kentrių seniūnaitija 
284 280 -4 26,1 29,3 +3,2 

Vilkyškių filialas – 

Vilkyškių seniūnija 
992 935 -57 9,3 10,3 +1,0 

Žukų  filialas – 

Žukų seniūnaitija 
692 679 -13 20,7 11,5 -9,2 

Viso Pagėgių 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

sistemoje: 

8 013 8 094 +81 26,9 25,3 -1,6 

 

Atlikus 2016-2017 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo 

procento lyginamąją analizę, nustatyta, kad 2017 m. 1,6% sumažėjo bendrasis Pagėgių savivaldybės 

gyventojų sutelkimo procentas: 0,4% jis nukrito Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir 1,7%  – kaimo 

filialuose. Viena pagrindinių to priežasčių: beveik pusę metų laikinai sustabdytas skaitytojų 

aptarnavimo darbas Vėlaičių filiale dėl darbuotojų kaitos ir kraustymosi į kitas patalpas darbų. Didelę 

reikšme rodikliams padarė didelis darbuotojų sergamumas. Taipogi šiuos negatyvius pokyčius lėmė ir 

demografinės šalies problemos, neaplenkusios ir Pagėgių krašto. 

 

Vartotojai 

 

Iš viso regione – 2 045 vartotojai; Viešojoje bibliotekoje – 823; Kaimo filialuose – 1 222. 
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Vartotojų pasiskirstymas 
 

 (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                               15 lentelė 

Bibliotekos 2016 m. 2017 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 847 823 -24 

Lumpėnų filialas 303 295 -8 

Natkiškių filialas 87 88 +1 

Piktupėnų filialas 213 211 -2 

Stoniškių filialas 220 220 0 

Šilgalių filialas 176 152 -24 

Vėlaičių filialas 74 82 +8 

Vilkyškių filialas 92 96 +4 

Žukų filialas 143 78 -65 

Viso: 2 155 2 045 -110 
 

Bendrasis vartotojų skaičius, lyginant su 2016 m. duomenimis, sumažėjo 110 vartotojų (5,1%): 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje jis sumenko 24 (2,8%), o kaimo filialuose – 86 (6,6%) vartotojais. 

Tokį negatyvų pokytį iššaukusios priežastys: Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų darbuotojų 

ligos, dėl kurių sutrikdomas skaitytojų aptarnavimo procesas, gyventojų migracija, filialų darbuotojų 

kaita ir Vėlaičių filialo perkraustymo į kitas patalpas darbai, dėl kurių šio struktūrinio padalinio veikla 

su skaitytojais buvo laikinai sustabdyta. 
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(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                                 16 lentelė 

 Vartotojų sudėtis 
Skirtumas 

2016 m. 2017 m. 

Viso regione 2 155 2 045 -110 

Vaikai, jaunimas 930 840 -90 

Studentai 143 122 -21 

Dirbantieji 537 548 +11 

Bedarbiai 280 260 -20 

Senjorai ir neįgalieji 265 275 +10 
 

2017 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių 

tarpo 90 asmenų (arba, lyginant su 2016 m., 9,7%) sumažėjo Pagėgių krašto bibliotekose aptarnaujamų 

vaikų ir jaunimo. Šį neigiamą pokytį būtų galima pagrįsti visai šaliai būdingomis demografinėmis 

problemomis, šeimų ir jaunuolių emigracija į kitus Lietuvos bei užsienio miestus mokymosi, 

profesinio kelio paieškos ir kitais tikslais. 

Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                                17 lentelė 
 

Vartotojų sudėtis 
VB 

2016 m. 

VB 

2017 m. 

Kaimo fil.  

2016 m. 

Kaimo fil.  

2017 m. 

Vaikai, jaunimas 354 318 576 522 

Studentai 61 54 82 68 

Dirbantieji 234 233 303 315 

Bedarbiai 116 129 164 131 

Senjorai,  

neįgalieji 
82 89 183 186 

Viso: 847 823 1 308 1 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius: viso – 71 431 

Viešojoje bibliotekoje – 47 319   

Kaimo filialuose – 24 112 
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Apsilankymų skaičius 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                      18 lentelė 

Bibliotekos 2016 m. 2017 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 49 559 47 319 -2 240 

Lumpėnų filialas 6 125 5 571 -554 

Natkiškių filialas 4 082 3 542 -540 

Piktupėnų filialas 2 178 2 361 +183 

Stoniškių filialas 4 693 4 634 -59 

Šilgalių filialas 3 758 3 619 -139 

Vėlaičių filialas 2 844 1 433 -1 411 

Vilkyškių filialas 2 482 2 494 +12 

Žukų filialas 2 978 458 -2 520 

Viso: 78 699 71 431 -7 268 
 

2017 m., lyginant su 2016 m., daugiau negu septyniais tūkstančiais arba 9,2% sumažėjo 

apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius: Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje jis sumenko 

daugiau negu du tūkstančiais (4,5%), o filialuose – daugiau negu penkiais tūkstančiais (17,3%) 

lankytojų. Tokio ženklaus apsilankymų Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 

sumažėjimo priežastis yra 2017 m. vyravęs itin dažnas šių struktūrinių padalinių darbuotojų 

sergamumas, kadangi filialuose dirbant tik po vieną bibliotekininką, jam susirgus nėra jį pakeičiančio 

asmens ir filialo veikla yra laikinai sustabdoma.  

Be to, taipogi atkreiptinas dėmesys į tai, jog Pagėgių kraštui (kaip ir visai Lietuvai) būdingos 

demografijos problemos (gyventojų senėjimas, mažas gimstamumas), gyventojų migracija į kitus 

Lietuvos ir užsienio valstybių miestus ir kt. 

 

 

 

 

47 319
24 112

Apsilankymų pasiskirstymas 2017 m.

Viešoji biblioteka Kaimo filialai
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Lankomumas 
 

Bendras lankomumo rodiklis: 2016 m. – 36,5 

2017 m. – 34,9 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           19 lentelė 

Bibliotekos 2016 m. 2017 m. 

 

Skirtumas 
 

Viešoji biblioteka 58,5 57,5 -1,0 

Kaimo filialai 22,3 19,7 -2,6 
 

Pagrindinės 2017 m. sumažėjusio Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos 

lankomumo priežastys jau išvardintos aukščiau. Būtų galima išskirti dar vieną svarbų lankytojų 

sumažėjimą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (Centrinėje ir filialuose) 2017 m. 

lėmusį veiksnį, tai – renginių skaičiaus sumažėjimas (2017 m. suorganizuota 14,6% mažiau renginių 

negu 2016-aisiais), iš dalies sąlygotas 2016 m. spalio 30 d. pasibaigusio projekto „Bendruomenės 

HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ ir jo metu Centrinėje bibliotekoje bei kai kuriuose 

filialuose intensyviai vykdytų kūrybinių, edukacinių, kraštotyrinių ir kt. veiklų. 

 

Dokumentų išduotis 

 

Išduota dokumentų: 

 

Iš viso regione –  47 930 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 16 808 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose – 31 122 fiz. vnt. 
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Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2016  m.)           20 lentelė 

Bibliotekos 2016 m. 2017 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 17 040 16 808 -232 

Lumpėnų filialas 9 561 8 799 -762 

Natkiškių  filialas 3 523 2 998 -525 

Piktupėnų filialas 4 354 4 388 +34 

Stoniškių filialas 5 100 5 036 -64 

Šilgalių filialas 5 026 4 894 -132 

Vėlaičių filialas 3 399 1 597 -1 802 

Vilkyškių filialas 2 020 3 046 +1 026 

Žukų filialas 6 957 364 -6 593 

Viso: 56 980 47 930 -9 050 

 

Dokumentų išduotis 2017 m., palyginus su 2016 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje sumažėjo 9 050 vnt. (15,9%). Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje šio veiklos rodiklio 

smukimas einamaisiais metais siekė 1,4%, o filialuose – 22,1%. Išduotų dokumentų sumažėjimas yra 

atitinkamai sąlygotas vartotojų ir lankytojų skaičiaus sumažėjimo.  

 

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 
 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           21 lentelė 

Biblioteka 
Išduota į namus Išduota vietoje 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 12 061 10 972 -1 089 4 979 5 836 +857 

Kaimo filialai 31 078 23 476 -7 602 8 862 7 646 -1 216 

Viso: 43 139 34 448 -8 691 13 841 13 482 -359 

 

2017 m., lyginant su 2016 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (Centrinėje 

ir filialuose), išduoties į namus sumažėjimas siekė 20,0%. Labiausiai šį rodiklį sąlygojo Kaimo filialų 

duomenys, kuriais remiantis, išduotų į namus dokumentų skaičius 2017-aisiais buvo daugiau negu 

16 808 31 122

Iš viso išduota dokumentų 2017 m.

Viešoji biblioteka Kaimo filialai
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septyniais su puse tūkstančio dokumentų arba kitaip – 24,5% menkesnis negu 2016 m. Daugiau negu 

tūkstančiu dokumentų (arba 13,7%) mažesnė 2017 m. Kaimo filialuose užfiksuota išduotis vietoje. 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje šis išduoties vietoje rodiklis, lyginant jį su 2016 m., pakilo beveik 

devyniais šimtais (17,2%) dokumentų. Pagrindinės to priežastys: šiltos, šviesios, jaukios, patogioje 

vietoje – miesto centre – įsikūrusios bibliotekos erdvės, bibliotekoje įkurtos kiekvieno skaitytojo 

poreikius atitinkančios individualios skaitymo zonos, itin didelį populiarumą aptarnaujamos 

bendruomenės tarpe turinčių dokumentų – rajoninių periodinių leidinių, kraštotyros rinkinių, žodynų, 

enciklopedijų, žinynų ir kt. – galimybė skaityti tik vietoje, neišduodant jų skolinimuisi į namus. 

 

Dokumentų išduotis 
 

 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           22 lentelė 

Biblioteka 
Išduota iš viso: 

Šakinės  

literatūros 
Skirtu- 

mas 

Grožinės 

literatūros 
Skirtu- 

mas 
2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Viešoji 

biblioteka 
17 040 16 808 714 940 +226 5 147 5 761 +614 

Kaimo 

filialai 
39 940 31 122 1 361 952 -409 9 839 8 166 -1 673 

Viso: 56 980 47 930 2 075 1 892 -183 14 986 13 927 -1 059 

 

2017 m. (lyginant su 2016 m.) Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje didėjo tiek šakinės (31,7%), 

tiek grožinės (11,9%) literatūros išduotis. Tai susiję su vis didėjančiu aptarnaujamos bendruomenės 

narių poreikių per literatūrą pažinti įvairius pasaulio kampelius, per grožinės literatūros prizmę 

pasisemti bent kruopelę savitai tokio pobūdžio knygose pateiktos istorinės atminties. Vis dažniau 

lektūra pasirenkama atsipalaidavimo, malonaus laisvalaikio praleidimo, savišvietos tikslais.  

Analogiškai abu šie rodikliai sumenko Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose: 

2017 m. čia užfiksuota 409 šakinės literatūros dokumentais (30,1%) ir 1 673 grožinės literatūros 

dokumentais (17,0%) mažesnė išduotis. Vienos pagrindinių šių sumažėjimų filialuose priežasčių: 

bibliotekininkių ligų sutrikdytas skaitytojų aptarnavimo darbas, su darbuotojų kaita bei to pasekoje 

naujų darbuotojų apmokymu susiję darbo su skaitytojais netolygumai. 

 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 3,9 

Viešojoje bibliotekoje – 5,6 

Kaimo filialuose – 3,1 

 

Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 29,1 

Viešojoje bibliotekoje – 34,3 

Kaimo filialuose – 26,2 
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1 892

13 927

32 111

Išduota dokumentų pagal rūšis 2017 m.

Šakinės Grožinės Periodikos

Iš viso išduota periodinių leidinių:  

Iš viso išduota regione – 32 111 

Viešojoje bibliotekoje – 10 107 

Kaimo filialuose – 22 004 
 

(Lyginamoji analizė su 2016  m.)           23 lentelė 

Biblioteka 
2016 m. 2017 m. 

Iš viso: Periodikos % Iš viso: Periodikos % 

Viešoji biblioteka 17 040 11 179 65,6 16 808 10 107 60,1 

Kaimo filialai 39 940 28 740 72,0 31 122 22 004 70,7 

Viso: 56 980 39 919 70,1 47 930 32 111 67,0 
 

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2016 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje sumažėjo beveik aštuoniais tūkstančiais, t. y. nukrito 19,6%. Periodinių leidinių išdavimo 

procentas sudarė 67,0% visų per 2017 m. išduotų leidinių ir, lyginant su 2016 m., nukrito 3,1%. Šiuos 

rodiklius galima paaiškinti tuo, jog periodinių leidinių populiarumas, paklausa ir skaitomumas Pagėgių 

krašto bibliotekoje yra išties didelis ir nuolat auga šio pobūdžio leidiniams keliami tematiškumo 

įvairovės lūkesčiai, tačiau jų įgyvendinimas yra ribojamas nepakankamos periodikos gauties: 2017 m. 

Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai buvo prenumeruojami tik 31 pavadinimo 

periodiniai leidiniai o vidutinė kaimo filialų periodikos gautis siekė 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis): 
  

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           24 lentelė 

Biblioteka 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2016 m. 2017 m. 

Viešoji biblioteka 20,1 20,4 +0,3 

Kaimo filialai 30,5 25,5 -5,0 

Viso: 26,4 23,4 -3,0 
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(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           25 lentelė 

Kaimo filialai 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2016 m. 2017 m. 

Lumpėnų 31,6 29,8 -1,8 

Natkiškių 40,5 34,1 -6,4 

Piktupėnų 20,4 20,7 +0,3 

Stoniškių 23,2 22,9 -0,3 

Šilgalių 28,6 32,2 +3,6 

Vėlaičių 45,9 19,5 -26,4 

Vilkyškių 22,0 31,7 +9,7 

Žukų 48,7 4,7 -44,0 
 

Atlikus 2016-2017 m. skaitomumo Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje analizę, 

akcentuotina, jog 2017 m. 0,3 dokumento pakilo skaitomumas Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir 5 

dokumentais nukrito Kaimo filialuose. Didžiausias – 44,0 dokumentus siekiantis – skaitomumo 

sumažėjimas užfiksuotas Žukų filiale. Viena esminių to priežasčių: maždaug pusmetį trukęs šio filialo 

nedarbo periodas dėl ligos.  

Lyginant su 2016 m., bendrasis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) 

lankytojų skaitomumas 2017 m. sumažėjo 3-is per metus kiekvieno skaitytojo perskaitomais 

dokumentais. 2017 m. skaitomumas labiausiai išaugo Vilkyškių (padidėjo 9,7 dokumento) bei Šilgalių 

(pakilo 3,6 dokumento) filialuose. Šiuos teigiamus pokyčius būtų galima pagrįsti vis kylančiomis 

spaudinių kainomis, dėl kurių aptarnaujamos bendruomenės nariai vis aktyviau skolinasi leidinius iš 

Pagėgių krašto bibliotekų užuot juos įsigiję savo lėšomis. Taipogi Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) skaitytojams yra sudarytos patogios bei jaukios ne tik skaitymo, 

bet ir perskaitytų leidinių aptarimų sąlygos bei erdvės, nuolat suburiančios bendruomenės narius 

pasidalinimui perskaitytų knygų įspūdžiais ar diskutavimui apie periodiniuose leidiniuose 

publikuojamas nūdienos aktualijas. 

Informacinės užklausos 
 

(Lyginamoji analizė su 2016  m.)                      26 lentelė 

Bibliotekos 

Informacinių užklausų  

iš viso: 
2017 m. 

2016 m. 2017 m. 
Skir- 

tumas 

Temi- 

nės 

Faktogra-

finės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

namosios 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

Viešoji biblioteka 3 072 2 871 -201 1 745 277 577 272 1 056 
Lumpėnų filialas 235 173 -62 149 0 0 24 115 
Natkiškių filialas 33 42 +9 19 2 16 5 31 
Piktupėnų filialas 50 66 +16 43 10 6 7 50 
Stoniškių filialas 65 67 +2 46 9 1 11 30 
Šilgalių filialas 117 107 -10 35 2 48 22 51 
Vėlaičių filialas 37 46 +9 31 0 15 0 38 
Vilkyškių filialas 90 91 +1 91 0 0 0 40 
Žukų filialas 108 34 -74 34 0 0 0 14 

Viso: 3 807 3 497 -310 2 193 300 663 341 1 425 
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2 871
626

Atsakyta užklausų 2017 m.

Viešoji biblioteka Kaimo filialai

2017 m. bibliotekininkams lankytojai pateikė 3 497 įvairaus pobūdžio užklausas t.y. temines, 

faktografines, adresines, tikslinamąsias, literatūriniais, kultūriniais, mokslo klausimais. 2017 m. 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje atsakyta į 2 871 užklausą, kaimo filialuose – 626. Informacinių 

užklausų 2017 m. pateikta ir atsakyta 310 mažiau negu 2016 m. Užklausų skaičiaus mažėjimas 

siejamas su savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimu, taip pat su augančiu krašto gyventojų 

informaciniu raštingumu. Vienam bibliotekininkui vidutiniškai tenka atsakyti į 318 užklausų. Pateiktų 

užklausų gausa rodo aptarnaujamos bendruomenės pasitikėjimą biblioteka, kaip patikimos 

informacijos sklaidos įstaiga, o bibliotekininkais pasitikima kaip kompetentingais, bet kokią 

informaciją suteikti galinčiais specialistais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo vietos 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 
  

Iš viso – 127; 

 Viešojoje bibliotekoje – 67;  

 Kaimo filialuose – 60. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 
  

Iš viso – 42; 

 Viešojoje bibliotekoje – 19; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius 
  

Iš viso – 42; 

 Viešojoje bibliotekoje – 19; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams 
  

Iš viso – 15; 

 Viešojoje bibliotekoje – 7; 

Kaimo filialuose – 8. 
 

Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų ir prijungtų prie interneto darbo vietų skaičius 
 

Iš viso – 15; 

 Viešojoje bibliotekoje – 7; 

 Kaimo filialuose – 8. 
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2017 m., lyginant su 2016 m. analogiškais duomenimis, Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje įrengtų darbo vietų skaičius ir jų ypatumai išliko nepakitę. Iš visų Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemoje esančių darbo vietų 57 (40,1%) yra 

kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto: 42 skirtos Pagėgių krašto bibliotekų lankytojams ir 15 – 

darbuotojams. 2017 m., analogiškai kaip ir 2016-aisiais, Pagėgių krašto bibliotekų lankytojų reikmėms 

įrengtų darbo vietų skaičius sudarė 89,4% visų Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje 

ir filialuose) esančių darbo vietų.  

Dalyvavimo įvairiuose darbuotojų parengtuose projektuose pagrindu, Viešoji (Centrinė) 

biblioteka ir filialai aprūpinti visapusiškam vartotojų informacinių poreikių tenkinimui skirtomis 

informacinėmis-komunikacinėmis technologijomis ir sistemomis, tačiau įranga sparčiai sensta, genda, 

nusidėvi jos detalės, stinga bibliotekininkų kasdienių funkcijų atlikimui būtinos kompiuterinės įrangos, 

todėl reikalingos nuolatinės investicijos įrangos atnaujinimui. 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

2017-aisiais metais šalyje minint Lietuvių kalbos kultūros ir Tautinio kostiumo metus, Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) prioritetas teiktas gimtosios kalbos žinių 

gilinimą skatinančių bei Mažosios Lietuvos etninį, istorinį savitumą Lietuvos regionų tarpe 

išryškinančių įvairių formų informacinių renginių, skirtų įvairaus amžiaus bei skirtingų socialinių 

grupių aptarnaujamos bendruomenės nariams, organizavimui.  

Ypatingas dėmesys skirtas neformalaus vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei senjorų švietimo veiklų 

plėtotei. Tuo tikslu Pagėgių krašto bibliotekose buvo organizuojami kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio ugdymo kursai, bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių panaudos mokymai, 

interaktyvios pamokos, literatūrinės-edukacinės skaitymo populiarinimo popietės, kultūrinės šeimų 

edukacijos, info savaitės, darbo su kompiuterinėmis komunikacinėmis programomis įgūdžių lavinimo 

rytmečiai, virtualaus bibliotekos metraščio demonstracijos, informacinės-edukacinės programos, 

konsultacijos saugaus darbo internete bei bibliotekos elektroninių katalogų panaudos klausimais, 

informaciniai-praktiniai susitikimai finansų tvarkymo klausimais su AB „Swedbank“ atstovais bei 

elektroninio pajamų ir turto deklaravimo mokymai, dalyvaujant Klaipėdos apskrities valstybinės 

mokesčių inspekcijos darbuotojams ir kt. Daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo 

kultūros ugdymui, supažindinimui su tradicinės spausdintos bei interaktyvios (elektroninėje erdvėje 

pateikiamos) informacijos paieškos bei atrankos kriterijais. 

Dėmesys skirtas visuomenės supažindinimui su visoje Lietuvoje žymių menininkų, rašytojų ir 

Pagėgių krašto gyventojų kūrinija, atskleidžiant ją per Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose 

eksponuotas meno, kraštotyros darbų parodas bei jų pristatymus. Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos 



2017 m. veiklos ataskaita 

 

27 

 

kultūros, gamtos, raštijos, istorijos savitumo sklaida vystyta įvairių literatūrinių – kultūrinių veiklų ir 

informacinių – edukacinių programų metu.  

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

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

valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.  

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

naujas, erdvias patalpas – bibliotekoje yra suplanuota patalpa mokymų klasės įrengimui, kuri yra itin 

reikalinga mažinant socialinę atskirtį pažeidžiamiausių, jautriausių aptarnaujamos bendruomenės 

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

materialinių išteklių kompiuterinei įrangai įsigyti.  

 

Prieiga ir sąlygos 
 

Viešoji biblioteka dirba: 
 

darbo dienomis – nuo 8
00 

iki 17
00

 val.; 

šeštadieniais – nuo 9
00 

iki 16
00

 val. 

 Poilsio diena – sekmadienis. 

 

 Filialų darbo laikas: 
 

Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių – darbo dienomis nuo 9
00 

 iki 16
00

 val.; 

 Šilgalių ir Vėlaičių – darbo dienomis nuo 10
00  

iki 16
30

 val.; 

Žukų – darbo dienomis nuo 9
30 

iki 16
00

 val. 

Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. 

 

Paskutinė mėnesio diena – sanitarinė diena, skaitytojai neaptarnaujami. Bibliotekos darbuotojai 

valo bibliotekos dokumentų fondus, gerina susidėvėjusių, suplyšusių leidinių būklę, atlieka kitus 

sanitarinės švaros darbus. 
 

Renginiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           27 lentelė 

       Bibliotekos 

 

Renginiai 

Viešoji biblioteka Kaimo filialai Viso: 

2016 m. 2017 m. 
Skir- 

tumas 
2016 m. 2017 m. 

Skir- 

tumas 
2016 m. 2017 m. 

Skir- 

tumas 

Žodiniai 49 40 -9 56 42 -14 105 82 -23 

Vaizdiniai 79 65 -14 255 240 -15 334 305 -29 

Kompleksiniai 57 44 -13 64 47 -17 121 91 -30 

Iš jų parodos 21 23 +2 25 35 +10 46 58 +12 

Viso: 185 149 -36 375 329 -46 560 478 -82 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

2017-aisiais, šalyje minint Tautinio kostiumo, Lietuvių kalbos kultūros ir Piliakalnių metus, 

Pagėgių krašto bibliotekos savo organizuotais literatūriniais, kraštotyriniais, meniniais, švietėjiškais, 

interaktyviais renginiais įsiliejo į bendrą šalies renginių pynę, siekė gražios draugystės ir bendrystės su 

įvairaus amžiaus bibliotekų lankytojais, o ypač jaunimu. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 
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bendruomenė pristatė biblioteką bei Pagėgių kraštą regiono ir šalies mastu organizuotuose kultūrinio, 

profesinio pobūdžio renginiuose. 

2017 m. siekta ypatingai bei įsimintinai paminėti Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

įkūrimo 80-metį. Šiam įstaigos jubiliejui dedikuotas didžiausias metų renginys – tradicinis Pagėgių 

literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ (šios šventės metu metu pirmą kartą įteikta 

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narės, Kultūros komisijos pirmininkės, Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen asmeninio fondo lėšomis įsteigta nominacija „Jaunoji 

viltis“) bei Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimas, kurio metu bibliotekos bendruomenė 

visą šventinę savaitę kvietė kraštiečius bei miesto svečius palepinti sielą „skanėstais“ iš specialaus 

renginių meniu: degustacinių-išvykstamųjų Pagėgių krašto literatų kūrybos pusryčių po Pagėgių 

miesto įstaigas, kultūrinės šeimų edukacijos fondiu, virtualų pietų, literatūrinės-meninės vakarienės, 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės deserto Pagėgiuose. 

Jau eilę metų Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos (nuo 2010 m.) iniciatyva 

organizuojamoje respublikinėje literatūrinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“.  

Šios iniciatyvos metu teikiamos paraiškos geriausiomis pripažintoms naujausioms lietuvių 

rašytojų knygoms gauti. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kasmet pelno mažiausiai keletą Metų 

knygomis pretenduojančių tapti leidinių komplektų. Ne išimtis ir 2017 metai: Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriui bei Vėlaičių filialui paskirti „Vaikų metų knygos 2017“ 

kategorijai atstovaujančių knygų rinkiniai, o Vilkyškių filialui – paaugliams skirtų knygų komplektas. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos dalyvavimo tradicinėje Lietuvos Respublikos Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje socialinėje akcijoje „Knygų Kalėdos“ metu, 2017 m. bibliotekai 

padovanota net apie pusšimtis vaikams ir suaugusiems skirtų knygų.  

2017 m. ekskursijose po Pagėgių savivaldybės viešąją (Centrinę) biblioteką dalyvavo Pagėgių 

savivaldybės vadovų lydima Ukrainos delegacija iš Zbaražo ir Ternopilio sričių bei Japonijos 

ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda bei Kroatijos Respublikos ambasados laikinasis reikalų 

patikėtinis p. Krešimir Kedmenec, Pagėgių savivaldybės mero patarėjo Bronislovo Budvyčio lydima 

Kauno technikos kolegijos bendruomenė, motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (Klaipėda) 

kariai, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos specialistai, Šilutės rajono Kintų 

pagrindinės mokyklos bendruomenė, Pagėgių savivaldybės Veiklos tobulinimo plano rengimo pagal 

Bendrąjį vertinimo modelį priežiūros grupės nariai ir įsivertintojai, Pagėgių palaikomojo gydymo, 

slaugos ir senelių globos namų gyventojai bei Dienos užimtumo centro lankytojai, Pagėgių krašto 

jaunųjų šaulių būrelio nariai, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos bei Pagėgių savivaldybės 

Pagėgių pradinės mokyklos įvairių klasių mokiniai, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso 
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Bobrovskio gimnazijos mokiniai, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus 

mokiniai, Pagėgių vaikų globos namų globotiniai, Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro 

Vaikų dienos centro ugdytiniai, sostinės ir kitų Lietuvos miestų gyventojai, einamaisiais metais 

besisvečiavę Pagėgių krašte 

Iš viso 2017-aisiais suorganizuotos 29 ekskursijos, kuriose dalyvavo 499 žmonės. 

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

„Nepraeik pro šalį, Tamsta!“, 2017 m. suorganizuoti 38 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų 

inicijuoti įvairaus pobūdžio seminarai, posėdžiai, susirinkimai, visuotinės iniciatyvos, informaciniai- 

edukaciniai susitikimai, susirinkimai minėjimai, akcijos. Tai rodo bibliotekos svarbą krašto 

visuomeniniame gyvenime, atkleidžia glaudaus bendradarbiavimo saitų palaikymą su esamais 

partneriais, bičiuliais bei naujų viešųjų ryšių, partnerysčių užmezgimo su kitomis Lietuvos 

organizacijomis tradicijų plėtojimą, tuo drauge skatinant ir bibliotekos veiklos krypčių įvairovę. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažintis su biblioteka Ukrainos delegacijai iš 

Zbaražo ir Ternopilio sričių,  

lydimai Pagėgių sav. vadovų. 

Ekskursija po biblioteką Kauno technikos 

kolegijos bendruomenei, lydimai Pagėgių sav. 

mero patarėjo Bronislovo Budvyčio. 

 Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei 

Shigeeda, lydimas Pagėgių sav. vadovų,  

lanko bibliotekos erdves. 

Kroatijos Respublikos ambasados laikinojo 

reikalų patikėtinio p. Krešimir Kedmenec,  

lydimo Pagėgių sav. vadovų, viešnagė 

bibliotekoje. 
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2017 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje plėtojant kultūrinę veiklą, prioritetas 

teiktas prasmingam, įsimintinam ir gražiam Lietuvių kalbos kultūros ir Tautinio kostiumo metų 

paminėjimui, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 80-mečio įprasminimui, Pagėgių 

krašto ir Mažosios Lietuvos rašytinės kūrybos skatinimui bei jau sukaupto literatūrinio fondo 

gausinimui naujais kūriniais. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktos įvairios vaikams ir suaugusiems 

skirtų renginių formos: edukacinės skaitymo populiarinimo popietės, literatūriniai-kūrybiniai 

vidudieniai, literatūrinių-meninių-edukacinių renginių ciklai, teatralizuoti literatūriniai rytmečiai, 

literatūrinės-edukacinės-etnografinės popietės, kraštotyrinės edukacijos, etnografinės-kūrybinės 

dirbtuvėlės-konkursai bei jų darbų pagrindu parengtos ekspozicijos, krašto literatų kūrybos vakarai, 

teatralizuotos literatūros kūrinių garsinio skaitymo valandėlės, bibliotekos knygnešių-savanorių 

pagerbimo popietės. Artėjančioms Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sutiktuvėms organizuoti 

Lietuvos valstybės himno instaliacijos pristatymai, visuotinės pilietinės-kūrybinės iniciatyvos, 

mokslinių veikalų Lietuvos istorijos temomis pristatymai, dalyvaujant autoriams. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai –  

motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ 

(Klaipėda) kariai. 

Šilutės rajono Kintų pagrindinės mokyklos 

bendruomenės viešnagė bibliotekoje. 
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Viešosios (Centrinės) bibliotekos renginiai 
 

Svarbesniųjų Viešosios (Centrinės) bibliotekos renginių fragmentai: 

2017 m. sausio 20 d. – Klaipėdos krašto dienai paminėti skirtas susitikimas su diplomatu, 

Lietuvos ambasadoriumi įvairiose šalyse, Vilniaus universiteto profesoriumi, habilituotu 

humanitarinių mokslų daktaru, rašytoju, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro Kryžiaus 

(2003 m.) laureatu Alfonsu Eidintu. Renginio metu pirmą kartą pristatyta naujausia, 2016 m. dienos 

šviesą išvydusi rašytojo, prof. habil. dr. Alfonso Eidinto knyga – istorinė apysaka „Pūga prie Mėmelio: 

atvadavimo saga“. Drauge su autoriumi šioje literatūrinėje popietėje dalyvavo profesoriaus bičiulis, 

vaikystės draugas, Tauragės kultūros centro metodininkas Eugenijus Šaltis, pristatomą knygą 

išleidusio Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (Vilnius) mokyklinių ir mokslinių leidinių 

redakcijos vedėja Irena Stankevičienė bei šio leidinio dizainą kūręs vyriausiasis dailininkas Albertas 

Broga.  

Mažosios Lietuvos koloritu prisodrintą atmosferą autentiškomis Klaipėdos krašto dainomis ir 

melodijomis kūrė Vitalijos Brazaitienės vadovaujamas Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro 

ansamblis „Tyklė“. Rašytoją, diplomatą, prof. habil. dr. Alfonsą Eidintą sveikino Pagėgių savivaldybės 

mero pavaduotojas Sigitas Stonys, profesorius, Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske (Rusijos 

Federacija) ministras patarėjas, laikinai atliekantis konsulato vadovo funkcijas, Bronius Makauskas ir 

kt.  

Susitikimas su prof. habil. dr. Alfonsu Eidintu palydėtas iškilminga, Pagėgių krašto savitumu 

pulsuojančia nata – atlikėjų iš sostinės atliekamomis iš Pagėgių krašto, Montvilaičių kaimo, kilusio 

1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvio Richardo Milkeraičio užrašytomis lietuvių liaudies 

dainomis. Vienas šio šaunaus ansamblio narių – septynių knygų apie Tauragės kraštą autorius, 

kraštotyrininkas, publicistas, dainininkas, bandonininkas – virtuozas, Tauragės Garbės pilietis, 

Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro sąjungos narys, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos 

narys Albinas Juozapas Batavičius – padovanojo įspūdingą bei ritmingą instrumentinį solo 

pasirodymą, o bibliotekai – 2010 m. išleistą savo autorinę kompaktinę plokštelę „Mano miela 

kerėtoja“.  

Svečiai pagerbti gėlėmis bei atminimo dovanėlėmis. Prof. habil. dr. Alfonsas Eidintas renginio 

metu pristatytą knygą padovanojo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai. Renginio žiūrovai 

suskubo įsigyti rašytojo, prof. habil. dr. Alfonso Eidinto knygų bei čia pat gauti autoriaus autografą. 

Panorusieji, taipogi galėjo praturtinti savo namų bibliotekas įvairiais kitais Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centro (Vilnius) išleistais leidiniais. 
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2017 m. sausio 24 d. – Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus ilgametės 

pirmininkės Valentinos Zdanevičienės (1950-2016 m.) šviesaus atminimo pagerbimo popietė. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos drauge su Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriumi 

organizuoto memuarinio renginio metu vykstant virtualiai Valentinos Zdanevičienės kultūrinės, 

visuomeninės, kūrybinės veiklos prezentacijai bibliotekos interaktyviajame ekrane, dalintasi 

prisiminimais apie amžinojo poilsio 2016-aisias atgulusią Pagėgių krašto šviesuolę. 

Buvusi ilgametė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė In 

memoriam Valentinai Zdanevičienei dedikuotą savos kūrybos eilėraštį „Rytoj – be Tavęs“. Pagėgių 

savivaldybės kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė dovanojo unikalią galimybę išgirsti 

buvusios Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus pirmininkės Valentinos Zdanevičienės balsą, 

Prof. habil. dr. Alfonsas Eidintas pristato savo 

knygą „Pūga prie Mėmelio: atvadavimo saga“. 

Iš kairės: prof. habil. dr. Alfonsas Eidintas, 

Tauragės kultūros centro metodininkas 

Eugenijus Šaltis bei Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centro (Vilnius) mokyklinių  

ir mokslinių leidinių redakcijos vedėja  

Irena Stankevičienė. 

Klaipėdos krašto dainas atlieka Vilniaus mokytojų 

namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“. 

Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas 

Stonys (dešinėje) renginio dalyviams bei 

svečiams dovanoja šilčiausių sveikinimų puokštę. 



2017 m. veiklos ataskaita 

 

33 

 

klausantis video įrašų. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos kūno kultūros mokytoja – metodininkė 

Svetlana Musvydienė pristatė virtualią Valentinos Zdanevičienės puoselėtos augalijos apžvalgą. 

Pagėgių krašto literatė Virginija Budvytienė akcentavo šios ilgametės visuomeninio gyvenimo „sielos“ 

nuopelnus Pagėgių žmonių gyvenimo gerovės kėlimo ir šio miesto populiarinimo Lietuvoje bei 

svečiose šalyse labui. 

Popietės metu pristatyta išskirtinai šiam minėjimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narių 

parengta šviesios atminties Valentinos Zdanevičienės rankdarbių ekspozicija „Gyvenimo pėdsakas 

kūryboje“. 

Buvusios ilgametės Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus pirmininkės Valentinos 

Zdanevičienės pareigų šioje visuomeninėje organizacijoje perėmėja Ona Poškienė dėkojo pagarbą šiai 

asmenybei dar kartelį atiduoti susirinkusiems kraštiečiams. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Virtuali šviesaus atminimo Valentinos 

Zdanevičienės kultūrinės-visuomeninės veiklos 

apžvalga. 

Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus 

pirmininkė Ona Poškienė dėkoja memuarinės 

popietės dalyviams ir svečiams. 

Šviesaus atminimo Valentinos Zdanevičienės 

rankdarbių ekspozicija  

„Gyvenimo pėdsakas kūryboje“. 
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2017 m. kovo 16 d.– tradicinis 14-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį 

it širdį...“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos įsteigimo 80-mečiui bei siaurojo geležinkelio linijos atkarpos „Pagėgiai – 

Smalininkai“ atidarymo 115-os metų sukakčiai paminėti.  

Šventės dieną biblioteka virto tikrų tikriausiu peronu: geležinkelių bėgių motyvais dekoruotame 

fojė lankytojus pasitiko važiuojančio traukinio dunksėjimas, autentiška Mažosios Lietuvos „siauruko“ 

darbuotojų apranga pasipuošusios ir simbolinius geležinkelio keleivio bilietus į šią literatūrinę kelionę 

įteikusios bibliotekininkės bei renginio erdvę puošusi meninė iš lagaminų besiveržiančio pavasario 

kompozicija. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė sveikino 

šventės dalyvius ir žiūrovus bei perdavė renginyje, deja, negalėjusio dalyvauti Lietuvos Respublikos 

Seimo nario Ričardo Juškos sveikinimus. Pagėgių krašto literatų sambūrio administratorė bei viena iš 

renginio vedėjų Elena Stankevičienė apžvelgė 2016 m. literatų veiklą. Pagėgių krašto literatai džiugino 

publiką naujausių savo kūrybos darbų kraite.  

Anoniminio eilėraščio konkurso INCOGNITO laureatei Elenai Stankevičienei ir nominacijos 

„Už įspūdingą lauknešėlį draugui iš dešinės“ nugalėtojai Linai Ambarcumian įteikti diplomai bei 

bibliotekininkių sukomponuotos daržovių ir vaisių puokštės.  

Šiųmetėje šventėje „Atidengiu Tau žodį it širdį...“ pirmą kartą įteikta Pasaulio lietuvių 

bendruomenės valdybos narės, Kultūros komisijos pirmininkės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės 

pirmininkės Jūratės Caspersen (Jablonskytės) asmeninio fondo lėšomis įsteigta nominacija „Jaunoji 

viltis“. Šio apdovanojimo laureate tapo lumpėniškė, Mažosios Lietuvos dainų atlikėja, respublikinių 

konkursų „Dainų dainelė“ bei „Tramtatulis“ dalyvė, Lietuvos ryto televizijos Tarmių metams 

parengtos vinjetės veidas (2013 m.) Aurelija Jankauskytė. Renginio metu „Jaunoji viltis 2017“ 

Aurelija Jankauskytė dovanojo šmaikščias Mažosios Lietuvos pasakėčias lietuvininkų tarme. 

„Pagėgių krašto garsintojo“ vardas sutektas ir jubiliejinė – 10-oji – kraštietės Jūratės Caspersen 

piniginė premija įteikta Danutės Bardauskienės pirmininkaujamai Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo 

bendruomenei. Apdovanojimus laureatams įteikė Jūratės Caspersen fondo atstovė Jovita 

Kubilinskienė. Šiltus sveikinimo žodžius, gėlių žiedus ir atminimo dovanėles nominantams dovanojo 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės tarybos nariai, Pagėgių 

savivaldybės Meno ir sporto mokyklos, Pagėgių savivaldybės kultūros centro, Pagėgių savivaldybės 

Martyno Jankaus muziejaus atstovai ir kt. Švedijos humanitarinės organizacijos „Pagalba Lietuvai – 

Tikėjimas, Viltis, Meilė“ atstovas Tadas Girčius „Pagėgių krašto garsintojo 2017“ premiją pelniusiai 

Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenei padovanojo prabangų pianiną. 
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Lyrinėmis dainomis užbūrė tauragiškis Giedrius Vaškys. Šventės kulminacija – krašto literatų 

posmų neformalioje aplinkoje ir Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio bei LR Seimo nario 

Ričardo Juškos dovanotų tortų skanavimo valanda. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

Anoniminio eilėraščio konkurso INCOGNITO 

darbų vertinimo komisija. Iš dešinės: Pagėgių 

savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai 

Ingrida Jokšienė, Pagėgių savivaldybės 

kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė 

ir Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus 

muziejininkė Laima Žemgulienė. 

Šventės dalyviai (iš dešinės): 

Pagėgių sav. meras Virginijus Komskis, „Pagėgių 

krašto garsintojo 2017“  premiją pelniusios 

Pagėgių sav. Plaškių kaimo bendruomenės 

pirmininkė Danutė Bardauskienė, apdovanojimo 
„Jaunoji viltis 2017“ laureatė Aurelija Jankauskytė 

ir Pagėgių sav. viešosios bibliotekos direktorė  

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

Literatūrinės šventės dalyviai ir svečiai. 

Pavasarinę dainų puokštę dovanoja  
tauragiškis Giedrius Vaškys. 

Savo eiles skaito Pagėgių krašto literatų 

sambūrio narys, poetas Eugenijus Skipitis. 
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2017 m. balandžio 24-30 d. – renginių ciklas „Bibliotekos asorti Jums!“, skirtas  Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 80-mečiui ir 17-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei „Tu esi biblioteka“ paminėti. Balandžio 24-30 dienomis Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka tapo „restoranu sielai“, pakvietusiu kraštiečius bei miesto svečius paskanauti literatūrinių, 

meninių, kūrybinių, edukacinių, interaktyvių „patiekalų“ iš specialiai šioms progoms skirto šventinio 

„meniu“, kurį sudarė: 

  2017 m. balandžio 24 d. – degustaciniai-išvykstamieji Pagėgių krašto literatų kūrybos 

pusryčiai po Pagėgių miesto įstaigas „Skaitykit, ragaukit, skanaukit!“. Šių viešnagių 

metu Pagėgių savivaldybės vadovus bei gražios ilgametės bičiulystės ryšius su Pagėgių krašto 

bibliotekomis palaikančių Pagėgių miesto įstaigų darbuotojus ir organizacijų narius Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, lydima gausaus 

būrio kolegių, vaišino literatūriniu „vieno kąsnio sumuštinuku“ – perskaitytomis Pagėgių 

krašto literatų eilėmis. Kiekvienas aplankytas kolektyvas pagerbtas simbolinėmis padėkomis 

ir kvietimais į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu organizuojamas veiklas, 

įteikiant proginius anonsinius „meniu“.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

atstovės su Pagėgių savivaldybės vadovais. 

Bibliotekos darbuotojos svečiuose pas Pagėgių 

savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus. 

Bibliotekos vadovė M. Jašinskaitė-Jasevičienė 

vaišina literatūriniu „sumuštinuku“  

Pagėgių A. Mackaus gimnazijos vadovus. 

Poezijos pusryčiai Valstybės sienos 

apsaugos Tarnybos Pagėgių rinktinėje. 
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  2017 m. balandžio 25 d. – kultūrinės šeimų edukacijos fondiu „Laisvalaikio skoniai“,  

kuriais paskanauti nusprendė Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio „Drugelių“ ir 

„Zuikučių“ grupių ugdytiniai, lydimi auklėtojų Danutės Zakarienės ir Virginijos Budrikienės. 

Mažieji bibliotekos lankytojai turėjo išskirtinę galimybę susipažinti su nauja interaktyvia 

papildytos realybės knyga „Mylimukai. Lietuvos zoologijos sodo gyventojai“ (2016 m.), 

kurios esmė – liečiant planšetinio kompiuterio ekraną atrasti įdomių modernaus mokymosi 

galimybių. Drauge su bibliotekininkėmis ir visų vaikų bičiule beždžionėle, kurią įkūnijo 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila 

Fetingienė, mažieji gudruoliai lavino vaizduotę, minties aštrumą bei reakcijos greitumą 

spręsdami linksmuosius galvosūkius ir žaisdami įvairius lavinamuosius žaidimus. Prie 

bibliotekos organizuojamų renginių „Bibliotekos asorti Jums“ prisijungė ir Pagėgių krašto 

neformalios jaunimo organizacijos „Z Karta“ nariai, savo sumanumą bei gudrumą išbandę 

įvairiuose stalo žaidimuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bendra nuotrauka atminčiai su Pagėgių 

savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 

„Drugelių“ grupės ugdytiniais  

(auklėtoja Danutė Zakarienė). 

Edukacinių-kūrybinių žaidimų sūkuryje... 
 

Pažintis su interaktyvia knygele. 
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   2017 m. balandžio 26 d. – virtualūs pietūs „Bibliotekos 80-metis: dienų gardėsiai“. 

Pasveikinti bibliotekos darbuotojus brandaus šios įstaigos jubiliejaus proga, dalyvauti 

virtualioje bibliotekos istorijos ir veiklos apžvalgoje, susipažinti su interaktyviomis papildytos 

realybės knygomis, aplankyti ekspozicines erdves ir prie arbatos puodelio prisiminti 

gražiausias bibliotekos kultūrinės veiklos akimirkas rinkosi gausios kraštiečių gretos. 

Interaktyviai papietauti su bibliotekininkėmis atvyko bibliotekos skaitytojai, renginių 

lankytojai, Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ narės, „Vagos“ knygyno 

Tauragėje atstovai, kineziterapeutės Silvijos Skersienės bei socialinių darbuotojų Astos 

Rolandos Bietienės ir Ievos Baškienės lydimi Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir 

senelių globos namų gyventojai bei Dienos užimtumo centro lankytojai ir kiti svečiai. Savo 

jubiliejinę – penktąją – fotografijos darbų parodą „Kai aš mažas buvau...“ šventinių pietų 

dalyviams pristatė pagėgiškis tautodailininkas Ignas Incius. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linksmojo fondiu dalyviai – Pagėgių 

savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 

„Drugelių“ ir „Zuikučių“ grupių ugdytiniai 

(auklėtoja – Virginija Budrikienė). 

Stalo žaidimų valanda su Pagėgių krašto 

neformalios jaunimo organizacijos  

„Z Karta“ nariais. 

Virtuali bibliotekos istorijos ir veiklos apžvalga 

su Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių 

vaivorykštė“ narėmis, „Vagos“ knygyno 

Tauragėje vedėja Lijana Zinkevičienė  

ir kitais svečiais. 

Pagėgiškis tautodailininkas Ignas Incius  

pristato savo fotografijos darbų parodą  

„Kai aš mažas buvau...“. 
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  2017 m. balandžio 27 d. – literatūrinė-meninė vakarienė „Kūrybinių receptų 

improvizacijos“. Visus svečius „vieno kąsnio skanėstais“ – Pagėgių krašto literatų 

ketureiliais, vaišino bibliotekos „restorano“ padavėjos – bibliotekininkės. Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – „restorano“ šefė – Milda Jašinskaitė-

Jasevičienė svečius sveikino pristatydama vakaro „patiekalų“ asortimentą: susitikimą su 

fotoimprovizacijos žanro pradininku Lietuvoje, kauniečiu Evaldu Snieškumi – vakaro metu 

pristatyta šio kūrėjo fotoimprovizacijų paroda „Daiktai, šešėliai atspindžiai, siluetai, spalvos“ 

– bei 2016 m išleisto Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ (vadovas – Eugenijus Šaltis) narių 

kūrybos almanacho „Dvidešimtmečio kelias“ sutiktuves, dalyvaujant autoriams. Dainomis 

romantišką „restorano“ aplinką kūrė tauragiškė atlikėja, vokalo pedagogė Rasa Levickaitė-

Šerpytienė. Brandaus 80-mečio proga Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bendruomenę sveikino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių Šv. 

Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas, Pagėgių savivaldybės administracijos atstovai, 

tarybos nariai ir įstaigų vadovai, Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ nariai, ilgamečiai 

bibliotekos skaitytojai bei renginių dalyviai. Šventinis Pagėgių krašto bibliotekininkų vakaras 

palydėtas saldžiai – šio „literatūrinio restorano“ vakaro dekorą kūrusios UAB „Sena giria“ 

(Rukų kaimas, Pagėgių savivaldybė) iškepto jubiliejinio torto skanavimu. 

 

 

 

 

 

 

Pažintis su interaktyviomis  

papildytos realybės knygomis. 

Bibliotekos darbuotojų, Pagėgių palaikomojo 

gydymo, slaugos ir senelių globos namų 

gyventojų bei Dienos užimtumo centro 

lankytojų bendra nuotrauka atminčiai. 
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Vakaro svečius pristato Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorė  

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės 

meras Virginijus Komskis. 

Kaunietis fotomenininkas Evaldas Snieškus 

pristato savo personalinę fotoimprovizacijų 

parodą „Daiktai, šešėliai atspindžiai, siluetai, 

spalvos“. 

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ vadovas 

Eugenijus Šaltis pristato 2016 m. išleistą šio 

klubo narių kūrybos almanachą 

„Dvidešimtmečio kelias“. 

Renginio dalyviai ir svečiai. 
Įdomių faktų apie kūrėją Evaldą Snieškų bei 

Tauragės literatų klubą „Žingsniai“ degustacija. 
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  2017 m. balandžio 28 d. – Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės desertas Pagėgiuose 

„Biblioteka Jus kviečia. Šilti kavos pokalbiai“. Šios pokalbių bei idėjų mainų popietės metu 

bibliotekininkai drauge su Pagėgių savivaldybės vadovais, administracijos atstovais ir 

kraštiečiais dalinosi įsimintiniausiomis bibliotekos gyvenimo akimirkomis bei pamąstymais, 

kaip, kintant visuomenės poreikiams ir lūkesčiams, žmonių gyvenimo būdui, požiūriams, 

prioritetams, turi atrodyti bibliotekos veidas ir kokią misiją, žinią turi nešti šiuolaikinio 

bibliotekininko profesija. Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis linkėjo Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenei ir toliau vykdyti prasmingas, bendruomenės 

dvasinį augimą ir gerbūvį skatinančias veiklas, puoselėti naujas gražias idėjas. Šiltus 

sveikinimus Pagėgių krašto bibliotekininkams taipogi dovanojo Pagėgių savivaldybės mero 

patarėja Rita Vidraitė bei vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tauragiškės, vokalo pedagogės  

Rasos Levickaitės-Šerpytienės  

atliekamos dainos. 

Bendra nuotrauka atminčiai  

su Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ nariais, 

fotomenininku, kauniečiu Evaldu Snieškumi  

ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bendruomene. 

Literatūrinė Pagėgių savivaldybės mero 

Virginijaus Komskio dovana Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenei 

šios įstaigos įkūrimo 80-mečio proga. 

Pagėgių krašto bibliotekininkai drauge  

su Pagėgių savivaldybės meru  

Virginijumi Komskiu bei viešniomis  

dalinasi įsimintiniausiomis  

bibliotekos gyvenimo akimirkomis. 
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2017 m. gegužės 12 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti skirtas 

susitikimas su knygotyrininku, Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros tyrinėtoju, Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto mokslininku, 2006 

m. Pagėgių krašto Metų žmogumi bei 2015 m. Pagėgių krašto Garbės piliečiu prof. habil. dr. 

Domu Kaunu. Susitikimo su profesoriumi metu pristatyta naujausia, 2016 m. išleista šio mokslininko 

knyga „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė sveikino renginyje dalyvavusius Pagėgių savivaldybės 

vadovus, administracijos atstovus, literatūros bei mokslo mylėtojus ir pristatė knygos autorių – prof. 

habil. dr. Domą Kauną bei apžvelgti jo knygą atvykusias popietės viešnias  – Mažosios Lietuvos ir 

Pagėgių krašto istorijos, raštijos paminklų tyrinėtoją, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos 

ir archeologijos instituto direktorę, 2011 m. Pagėgių krašto Garbės pilietę doc. dr. Silvą Pocytę bei 

kultūrologę, Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausiąją specialistę Giedrę Skipitienę. 

Doc. dr. Silva Pocytė renginio dalyviams bei svečiams pristatė knygos „Kristijono Donelaičio 

atminties paveldas“ teminę struktūrą bei siužetinę liniją. Kultūrologė Giedrė Skipitienė apžvelgė 

pristatomą leidinį per šioje knygoje minimo Pagėgių krašto istoriją ir jo savitumo atskleidimui aktualių 

objektų prizmę. Prof. habil. dr. Domas Kaunas papasakojo apie laipsnišką knygos „Kristijono 

Donelaičio atminties paveldas“ rašymo idėjos užsimezgimą, jos nešamą žinią skaitytojui bei pristatė 

savo paties parengtą virtualią, gausiai iliustruotą Kristijono Donelaičio ikonografijos apžvalgą. 

Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus 

Komskio bei savo vardu, sveikino garbius svečius bei drauge su mero patarėja Rita Vidraite įteikė 

jiems rožių žiedus. 

Popietės meninis etiudas – žvilgsnis į dailininko, grafiko, knygų iliustruotojo Arvydo  Stanislavo 

Každailio (Vilnius) ofortus Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikai“, už kurių ciklą 2002 m. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

vadovė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė  

sveikina jubiliejines darbo sukaktis 

einamaisiais metais mininčias koleges. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bendruomenė šios įstaigos įkūrimo 80-mečio 

proga gautų atminimo dovanėlių ir  

gėlių apsuptyje. 
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menininkas apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija. Šios ofortų parodos ypatumus ir jos 

„kelionės“ po Pagėgių kraštą aspektus atskleidė Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausioji 

specialistė, kultūrologė Giedrė Skipitienė. 

Muzikiniais sąskambiais popietę užpildė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 

mokytojos Onos Parnarauskienės vadovaujamas akordeonistų ansamblis: Kamilė Freitakaitė, Gabija 

Krūminytė, Neimantas Orlovas bei Andra Tumaitė. Pastarųjų atliekamos melodijos skambėjo ir 

svajingą nuotaiką bibliotekoje kūrė knygos autoriui dalinant autografus. Prof. habil. dr. Domas 

Kaunas, doc. dr. Silva Pocytė, kultūrologė Giedrė Skipitienė, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto 

mokyklos akordeonistų ansamblio nariai bei jų mokytoja Ona Parnarauskienė pagerbti gėlių žiedais bei 

simbolinėmis bibliotekos dovanomis. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė  

sveikina renginio dalyvius ir svečius. 

Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės 

mero pavaduotojas Sigitas Stonys. 

Muzikinėmis melodijomis popietę užpildo 

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 

akordeonistų ansamblis  

(vadovė – Ona Parnarauskienė). 

Prof. habil. dr. Domas Kaunas pasakoja  

apie knygą „Kristijono Donelaičio  

atminties paveldas“. 
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2017 m. gegužės 25 d. – tradicinės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos 

namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių parodos „Ant kūrybos 

sparnų“ pristatymas. Parodos koordinatorius ir autorius sveikino bei šios ekspozicijos kūrybinėje 

paletėje vyraujančią tematiką pristatė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda 

Jašinskaitė-Jasevičienė. 

Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų direktorė Regina Narušienė 

pakvietė visus renginio žiūrovus drauge atrasti savo kūrybinius talentus įsijungiant į Dienos užimtumo 

centre plėtojamas įvairius meninius gebėjimus lavinančias veiklas. Socialinės darbuotojos Asta 

Rolanda Bietienė ir Ieva Baškienė visą šioje įstaigoje vykstantį kūrybinį procesą įvardijo rankų darbo 

Įžvalgas apie pristatomą leidinį pateikia  

doc. dr. Silva Pocytė. 

Kultūrologė Giedrė Skipitienė apžvelgia 

knygoje „Kristijono Donelaičio atminties 

paveldas“ aprašomas sąsajas su Pagėgių kraštu. 

Prof. habil. dr. Domo Kauno  

autografų dalinimo valanda Pagėgių krašto 

knygos mylėtojams. 

Bendra nuotrauka atminčiai: prof. habil. dr. 

Domas Kaunas, doc. dr. Silva Pocytė, 

kultūrologė Giedrė Skipitienė, Pagėgių 

savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys, 

Pagėgių savivaldybės mero patarėja Rita 

Vidraitė, Pagėgių savivaldybės Vyriausioji 

specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė, mokytojos 

Birutė Žemgulienė, Stanislava Valužienė ir 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bendruomenė. 
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terapija. Parodoje eksponuojamus savo kūrinius pristatė popietėje dalyvavę jų autoriai – Pagėgių 

palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojai bei Dienos užimtumo centro 

lankytojai. 

Pagėgių krašto rašytoja, pedagogė Stasė Valužienė akcentavo, jog parodoje eksponuojamų 

rankdarbių panoramoje figūruoja itin smulkios, begalinio kruopštumo reikalaujančios detalės. Lietuvai 

pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus pirmininkė Ona Poškienė pasidžiaugė kraštiečių išmoningumu 

bei darbų stilistikos įvairumu. Muzikinių garsų vaivorykšte popietę išmargino Pagėgių savivaldybės 

Meno ir sporto mokyklos mokinių Gabijos Gudaitytės, Gabijos Sragauskaitės ir Mato Sragausko 

atliekamos dainos, o visą šį muzikinį pasirodymą vainikavo jų vadovės, mokytojos Reginos 

Pilkionienės solo atlikta daina „Tikėkim gerumu“. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bei Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių 

globos namų bendruomenės gražios kultūrinės bičiulystės vardan viena kitą pagerbė gėlėmis ir 

literatūrinėmis dovanomis, simbolinės dovanos įteiktos ir muzikinės programos atlikėjams bei jų 

vadovei. Pokalbiai apie kūrybą, bičiulystę ir bendrystę pratęsti prie arbatos puodelio... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(Iš dešinės): sveikinamąjį žodį taria  

ir socialines darbuotojas Ievą Baškienę bei Astą 

Rolandą Bietienę kalbina Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorė  

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

 

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 

mokinio Mato Sragausko  

(vadovė – Regina Pilkionienė) atliekama daina. 

Pagėgių krašto gyventojai ir svečiai džiaugiasi spalvingąją rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“. 
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2017 m. gegužės 29-30 d. – Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykęs Lietuvos 

valstybės himno instaliacijos „Tautiška giesmė“ pristatymų ciklas, kurį organizavo Pagėgių 

savivaldybės viešoji biblioteka, Pagėgių A. Mackaus gimnazija bei Pagėgių A. Mackaus gimnazija. 

Per dvi dienas surengti net penki pristatymai. Šis mokslo, meno ir technologijų sferas apjungiantis bei 

analogų viso pasaulio mastu neturintis kūrinys rekordiškai eksponuotas jau per 90 įvairių erdvių – 

pasak autoriaus, tai daugiausiai po pasaulį keliaujantis kūrinys. Šio projekto vadovą, instaliacijos 

idėjos autorių, poetą, tarpdisciplininių menų kūrėją Julių Žėką sveikino ir lankytojams pristatė Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

Susivienijus grupei savo srities profesionalų, gimė nacionalines vertybes aktualizuojančio ir 

sintezuojančio projekto HYMNOS.LT įgyvendinimo pagrindu sukurta instaliacija „Tautiška giesmė“. 

Mokslo, meno ir šiuolaikinių technologijų sintezės judėjimo „Sintezija“ įkūrėjo Juliaus Žėko bei šio 

judėjimo narių Žydrės Ridulytės (dailininkė, tekstilininkė) ir Algio Sakalausko (instaliacijos 

režisierius, lazerinės elektronikos ir mechanikos inžinierius bei konstruktorius) sukurtą instaliaciją 

„Tautiška giesmė“ autorius susirinkusiesiems pristatė ir dėstydamas pagrindinius fizikos, informatikos, 

Lietuvos istorijos dėsnius, ir sumaniai provokuodamas klausytoją, jį įtraukdamas į diskusiją apie 

kiekvienam lietuviui svarbiausius dalykus – apie tautos istoriją, etninės kultūros suvoktį, lietuvių 

tautos istorijos, lietuviškos kultūrinės tapatybės išsaugojimą ir kūrimą. 

Lietuvos valstybės himno instaliacijos „Tautiška giesmė“ pristatymuose dalyvavo Pagėgių 

savivaldybės vadovai – meras Virginijus Komskis, mero pavaduotojas Sigitas Stonys, kiti 

savivaldybės atstovai, tarybos nariai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai bei Pagėgių krašto ugdymo 

įstaigų – Pagėgių Algimanto Mackaus ir Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazijų, Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės, Pagėgių savivaldybės Piktupėnų bei 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinių mokyklų – pedagogų lydimi įvairių klasių moksleiviai. 

Kviesdama dar ne kartą apsilankyti Pagėgiuose bei iš arčiau pažinti mūsų kraštą, Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos vadovė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė renginio garbės svečiui Juliui 

Žėkui įteikė reprezentacinį leidinį „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“. Lietuvos valstybės himno 

instaliacijos „Tautiška giesmė“ pristatomieji renginiai palydėti iškilminga tautine nata – dalyviams ir 

svečiams susikibus rankomis bei ratu apsupus instaliaciją, vieningai sugiedotas Lietuvos valstybės 

himnas. 
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė 

sveikina renginio dalyvius bei mokslo, meno  

ir šiuolaikinių technologijų sintezės judėjimo 

„Sintezija“ įkūrėją Julių Žėką. 

 

Bendra nuotrauka atminčiai  

su instaliacijos „Tautiška giesmė“ idėjos 

autoriumi Juliumi Žėku. 

Pažintis su instaliacija „Tautiška giesmė“  

iš arčiau. 

Lietuvos valstybės himno instaliaciją „Tautiška 

giesmė“ pristato vienas iš jos kūrėjų  

Julius Žėkas. 

Lietuvos valstybės himno instaliacijos „Tautiška 

giesmė“ pristatymo Pagėgių savivaldybės 

Pagėgių lopšelio-darželio ugdytiniams akimirka. 

(Viduryje iš kairės): instaliacijos kūrėjo Juliaus 

Žėko ir Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus 

Komskio nuotrauka atminčiai su jaunaisiais 

instaliacijos „Tautiška giesmė“  

pristatymo dalyviais – moksleiviais. 
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2017 m. birželio 21 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir Pagėgių savivaldybės 

dailės mokytojų metodinio būrelio organizuotas tradicinės jungtinės Pagėgių krašto mokyklų 

dailės mokytojų kūrybos darbų parodos „Atokvėpio valandėlė“ pristatymas. Savo kūrinius, jų 

gimimo vizijas bei šiuose darbuose atsispindinčias idėjas pristatė Pagėgių savivaldybės dailės 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, parodos „Atokvėpio valandėlė“ iniciatorė, koordinatorė ir 

bendraautorė, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina 

Ambarcumian, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos dailės mokytoja-metodininkė Virginija 

Kariniauskienė, Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja 

Lina Jonelienė, Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja-

metodininkė Liucija Bungardienė, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

dailės ir kūno kultūros mokytojas Eligijus Kriaučiūnas bei technologijų mokytoja Edita Jurkšaitienė. 

Maloni ir netikėta staigmena – kūrėjos Liucijos Bungardienės nutapyto, knygose „gyvenančią“ šviesą 

atspindinčio paveikslo įteikimas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai. Popietės metu skambėjo 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vyresniojo istorijos mokytojo Roberto Maziliausko atliekami 

dainuojamosios poezijos kūriniai. 

Renginio dalyvius ir svečius sveikino Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas 

bei Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas Vygintas Gudeliūnas. Pagėgių 

savivaldybės mero Virginijaus Komskio vardu sveikinamąjį žodį parodos autoriams tarė mero patarėja 

Rita Vidraitė. Šiltus žodžius kūrėjams skyrė Pagėgių savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai 

Ingrida Jokšienė, pedagogų kolegos, artimieji, bičiuliai, Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai, 

Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus atstovai bei kiti meninio grožio pajautai neabejingi 

kraštiečiai. Direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, visos bibliotekinės bendruomenės vardu, parodos 

kuratorę Liną Ambarcumian bei atlikėją Robertą Maziliauską pagerbė simbolinėmis dovanomis.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Roberto Maziliausko atliekami  

dainuojamosios poezijos kūriniai. 

Susirinkusiuosius sveikina Pagėgių Šv. Kryžiaus 

parapijos klebonas Kazys Žutautas. 
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2017 m. rugpjūčio 1 d. – susitikimas su Vydūno draugijos nariais ir žurnalisto Leono 

Stepanausko knygos „Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties /Der Philosoph und Dichter 

Vydūnas nach dem Untergang von Tilsit“ (2017 m.) pristatymas. Renginio dalyviai turėjo 

galimybę telefonu pabendrauti su Vokietijoje gyvenančiu knygos autoriumi. Pastarasis džiaugėsi 

renginyje dalyvavusio Savivaldybės mero Virginijaus Komskio bei pagėgiškių požiūriu į Vydūną, jo 

kūrybinį palikimą, į siekiamybę Pagėgių krašte įamžinti šio visuomenės veikėjo palikimą bei 

atminimą. Vydūno draugijos veiklą, su ja susijusius svarbiausius pastaruosius įvykius, leidinius bei 

Vydūno gyvenimą Detmolde apžvelgė Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas. 

Bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė sakė, jog artėjantis Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmetis bei 150-osios Vydūno gimimo metinės atveria nuostabią progą įvairiomis 

formomis įamžinti Vydūno atminimą, kam ruošiasi visa Lietuva. LR Vyriausybės patvirtintame 

nutarime dėl Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo. numatytas ir Vydūno vardo suteikimas 

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai. Šiai idėjai pritarė ir Vydūno draugijos nariai.  

(Iš kairės): Pagėgių savivaldybės mero 

Virginijaus Komskio vardu sveikinamąjį žodį 

parodos autoriams taria mero patarėja  

Rita Vidraitė ir Pagėgių savivaldybės vyriausioji 

specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. 

Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus 

parapijos klebono Vyginto Gudeliūno 

sveikinimas. 

 

Bendra nuotrauka atminčiai. Pedagogės Liucijos Bungardienės dovana 

bibliotekai. 
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Renginiui einant į pabaigą, savo knygą „Netikėta pažintis“ trumpai pristatė ilgametė Vydūno draugijos 

narė, keramikė Danutė Jazgevičiūtė. 

Atsisveikinant svečiams įteiktos atminimo dovanos ir sutarta dėl tolimesnio glaudaus 

bendradarbiavimo įamžinant Vydūno atminimą Pagėgių krašte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Vydūno gyvenimo Detmolde apžvelgia Vydūno 

draugijos pirmininkas Tomas Stanikas. 

Vydūno draugijos narė, keramikė  

Danutė Jazgevičiūtė pristato savo knygą 

„Netikėta pažintis“. 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis 

taria sveikinamąjį žodį Vydūno draugijos 

nariams. 

Bibliotekos direktorė M. Jašinskaitė-

Jasevičienė atminimo dovanomis pagerbia 

Vydūno draugijos narius jos pirmininko  

Tomo Staniko asmenyje. 

 

Renginio dalyviai ir svečiai. Pagėgiškiai susipažįsta su renginio metu 

pristatytais leidiniais apie Vydūną. 
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2017 m. rugsėjo 8 d. – Pagėgių krašto šventės „Pagėgiai – laiko labirintuose“ sutiktuvėms  

skirtas šiltų  pokalbių vakaras jaunimui „Dabar – be WI-FI“. Startą vakaro pradžiai davė 

aukščiausio Lietuvos teatro apdovanojimo „Auksinis scenos kryžius“ laureato (2013 m.) Gedimino 

Šiaulio (Vilnius) režisuoto trumpametražio filmo „Kaukai“ (2017 m.), pelniusio net du „Sidabrinės 

gervės“ apdovanojimus, prezentacija. Renginio metu, šių dienų jaunimui aktualių problemų bei jų 

galimų sprendimų temas gvildeno vakaro Garbės svečias – dainininkas, repo ir hip-hopo grupės „G&G 

Sindikatas“ lyderis, kompozitorius, pedagogas, socialinių, pilietinių, visuomeninių iniciatyvų autorius, 

Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvos kariuomenės ambasadorius, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 

medalininkas (2013 m.) Gabrielius Liaudanskas-Svaras (Vilnius). Svečią sveikino, simbolinę 

atminimo dovaną bei gražius žodžius apie jo plėtojamos visuomeninės veiklos svarbą dovanojo 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. 

Jaunatvišką dainą „Dance“ (liet. „Šok“) renginyje gausiai dalyvavusiai Pagėgių krašto 

jaunuomenei ir bendruomenei dovanojo stoniškietė Kamilė Jankevičiūtė. Jaunuoliai Gabrieliui 

Liaudanskui-Svarui pažėrė galybę klausimų ir apibėrė jį prašymais nusifotografuoti bei čia pat gauti 

autografą. Renginį vedusi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-

Jasevičienė, dėkodama svečiui Gabrieliui Liaudanskui-Svarui už neišdildomus vakaro įspūdžius bei 

įtemptoje savo darbotvarkėje rastą laiką susitikimui ir nuoširdžiam pokalbiui su pagėgiškiais, įteikė 

svečiui Pagėgių kraštą priminsiančių simbolinių dovanų.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunimui aktualias temas gvildena vakaro  

Garbės svečias – Gabrielius Liaudanskas-Svaras. 

Jaunatvišką dainą „Dance“ renginio dalyviams  

ir svečiams dovanoja kraštietė  

Kamilė Jankevičiūtė. 
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2017 m. rugsėjo 15 d. – Respublikinio masto skaitymo skatinimo varžytuvių „Vasaros 

skaitymo iššūkis 2017“ nugalėtojų Pagėgių krašte apdovanojimų valanda. Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos inicijuotos ir drauge su Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešąja biblioteka, Kauno apskrities viešąja biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešąja biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka bei Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

(AVBA) organizuotas „Vasaros skaitymo iššūkis 2017“ sulaukė didelio Pagėgių krašto gyventojų 

susidomėjimo. Greičiausiai iššūkio užduotis įveikusiųjų laukė ne tik maloni skaitymo patirtis, bet 

taipogi ir asmeninis pagerbimas kiekvieną iššūkio dalyvį bei jo perskaitytas knygas paskelbiant 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje „šaknis įleidusio“ Vasaros skaitymo medžio „šakose“. 

Aktyviausios skaitytojos pagėgiškės Laimutė Virginija Tunikaitienė, Aldona Pakalniškienė, Gražina 

Rumšienė, Rita Bajoraitė ir Kristina Šeputytė apdovanotos specialiaisiais prizais – ryškiaspalvėmis 

Renginio dalyviai – ne tik Pagėgių krašto 

jaunimas, bet ir suaugusieji. 

Iš kairės: Pagėgių savivaldybės meras 

Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorė  

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė  

ir Gabrielius Liaudanskas-Svaras. 

 

Klausimai svečiui. 
Bendra nuotrauka atminčiai – Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė 

su svečiu Gabrieliu Liaudansku-Svaru. 
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kuprinėmis, skaitymo pagalvėmis, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos parengtomis Pagėgių 

krašto literatų rinktinėmis „Poezijos pilnatis“ (2006 m.) bei diplomais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. lapkričio 22 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų sutiktuvėms skirtas 

istoriko, enciklopedisto, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ (2009 m.) kavalieriaus dr. Algirdo 

Matulevičiaus (Vilnius) knygos „TAUTOS ŽADINIMO ŠAUKLIAI: aušrininkų, varpininkų ir 

dvasininkų korespondencija lietuvių tautinio atgimimo klausimais“ (2017 m.) pristatymas. 

Drauge su knygos autoriumi atvykę garbūs svečiai – Klaipėdos universiteto profesorė emeritė dr. 

Daiva Kšanienė (Klaipėda), Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Povilas Šilas 

(Vilnius) bei Mažosios Lietuvos veikėjas Viktoras Petraitis (Klaipėda) pristatė dr. Algirdo 

Matulevičiaus knygą „Tautos žadinimo šaukliai“ analizuojančias apžvalgas.  

Leidyklos „Andrena“ vadovė Nijolė Petrošienė (Vilnius) džiaugėsi, jog būtent jos 

vadovaujamai leidyklai teko garbė išleisti tokį svarų, Lietuvą įamžinantį leidinį. Sveikinamąjį žodį 

pagėgiškiams bei pagiriamąjį žodį pristatomos knygos autoriui taipogi tarė Mažosios Lietuvos reikalų 

tarybos Klaipėdos krašto skyriaus pirmininko pavaduotojas Algimantas Švanys. Dainomis 

susirinkusiuosius džiugino Vitalijos Brazaitienės vadovaujamas Vilniaus mokytojų namų žemaičių 

folkloro ansamblis „Tyklė“. Dr. Algirdas Matulevičius apžvelgė savo ilgametę mokslotyrinę veiklą 

Mažosios Lietuvos bei visos šalies istorijos tyrinėjimo kloduose. 

Antrojoje renginio dalyje pristatyta dailininko Aleksandro Bolyčevo (Kaliningradas, Rusijos 

Federacija) tapybos darbų paroda „Nepagrindinis instinktas“. Drauge su menininku atvykusi Sovetsko 

miesto (Rusijos Federacija) istorijos muziejaus direktorė Anželika Špiliova pasidžiaugė, kad būtent jos 

vadovaujamoje įstaigoje pirmąkart eksponuoti šio tapytojo darbai. Dailininką Aleksandrą Bolyčevą, 

Anželiką Špiliovą bei dr. Algirdą Matulevičių sveikino ir simbolinėmis atminimo dovanomis pagerbė 

Pagėgių krašto „Vasaros skaitymo iššūkio 2017“ 

dalyves sveikina bibliotekos direktorė  

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

Bendra nuotrauka atminčiai. 
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laikinai atliekantis Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske vadovo pareigas ministras patarėjas 

Bronius Makauskas.  

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis dėkojo dr. Algirdui Matulevičiui bei 

dailininkui Aleksandrui Bolyčevui bei įteikė autoriams Pagėgių kraštą reprezentuojantį leidinį „Pažink 

Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda 

Jašinskaitė-Jasevičienė, visos bibliotekinės bendruomenės vardu, gėlėmis ir literatūrinėmis atminimo 

dovanomis dėkojo svečiams už vertingų įžvalgų bei savitą pasaulėžiūrą formuojančių įdomių 

pasvarstymų kupiną susitikimą. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis 

dėkoja dr. Algirdui Matulevičiui ir įteikia 

autoriui Pagėgių kraštą reprezentuojantį leidinį, 

o jo patarėja Rita Vidraitė – gėlių žiedus. 

Vitalijos Brazaitienės vadovaujamo Vilniaus 

mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblio 

„Tyklė“ muzikinė dovana pagėgiškiams. 

Bendra nuotrauka atminčiai  

su dr. Algirdu Matulevičiumi. 

Iš dešinės: Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-

Jasevičienė, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos 

pirmininkas Vytautas Povilas Šilas, Klaipėdos 

universiteto profesorė emeritė dr. Daiva Kšanienė, 

dr. Algirdas Matulevičius, dailininkas Aleksandras 

Bolyčevas, Sovetsko miesto (Rusijos Federacija) 

istorijos muziejaus direktorė Anželika Špiliova ir 

laikinai atliekantis Lietuvos Respublikos 

konsulato 

Sovetske vadovo pareigas ministras patarėjas 

Bronius Makauskas. 
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2017 m. gruodžio 12 d. – šiltų pokalbių, poezijos ir arbatos  popietė „Gimtųjų žodžių 

dermėje užgimusi adventinė svaja“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metų išlydėtuvėms, gražiausių 

metų švenčių sutiktuvėms ir Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ bei Pagėgių krašto 

literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ metinės kultūrinės veiklos apžvelgimui.  

Susirinkusiųjų širdis tiek savo naujausia, tiek pagėgiškių jau pamėgta kūryba glostė Pagėgių 

krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ nariai Lina Ambarcumian, Remigijus 

Kelneris, Veronika Nomgaudienė, Marytė Sūdžienė ir administratorė Elena Stankevičienė. 

Literatūriniu debiutu maloniai nustebino ilgametė pedagogė, visuomenininkė, pagėgiškė Bernarda 

Ežerskienė. Poetė, pedagogė, dailininkė Lina Ambarcumian padovanojo savo sukurtą gimtiesiems 

Pagėgiams dedikuotą dainą. Pagėgiškė Aldona Pakalniškienė klausytojus sužavėjo skaitydama savo 

dukters Kristinos Pakalniškytės parašytas eiles. Taip pat skaityti ir renginyje dalyvauti negalėjusios 

Pagėgių krašto rašytojos Stasės Valužienės aforizmai bei eilėraščiai. Prisimintos ne tik 2017-aisiais 

nuveiktų gražių, prasmingų darbų akimirkos, bet ir aptartos artėjančiais 2018-aisiais įgyvendinti 

planuojamos iniciatyvos. Žaidimo forma kraštiečiai vienas kitam dalino komplimentus ir šilčiausius 

linkėjimus. 

Jaukų popietės foną kūrė literatūrinių skaitymų metu vykusi protą ir mintis atpalaiduojanti 

mandalų spalvinimo terapija, su kuria susirinkusiuosius plačiau supažindino bibliotekos direktorė 

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė  

sveikina popietėje dalyvaujančius kraštiečius. 
Mandalų spalvinimo terapijos akimirka. 
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2017 m. gruodžio 16 d. – teatralizuota-pažintinė-šviečiamoji-kultūrinė programa 

„Bibliotekininkystė ir knygnešystė Pagėgių krašte XX-ajame amžiuje“, su kuria Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė debiutavo Pagėgių savivaldybės kultūros centro 

darbuotojų organizuotame, tautinio paveldo sertifikatu paženklintame tradiciniame kalėdiniame žąsų 

turguje Mažojoje Lietuvoje. 

Tarpukario Lietuvoje vyravusios aprangos detalėmis ir aksesuarais pasipuošusios 

bibliotekininkės kvietė turgaus lankytojus bent akies krašteliu prisiliesti prie „gyvosios“ Pagėgių 

krašto bibliotekų istorijos lobyno: pasirašius rankų darbo žąsies plunksnakočiu ir palikus štempelį 

(piršto antspaudą) kontrolknygėje (inventorinėje knygoje), tapti pirmosios Klaipėdos krašto 

Valstybinės bibliotekos, 1937 m. atidarytos Pagėgiuose, skaitytoju bei pasiskolinti į namus knygą su 

mažlietuviškai užrašytu palinkėjimu viduje. Ieškantys kalėdinių dovanų sau, artimiesiems ar bičiuliams 

buvo maloniai nustebinti galėdami įsigyti naujų pyvelių (knygelių vaikams) ir suaugusiems skirtų 

leidinių, iš žąsų plunksnų pagamintų plunksnakočių, Mažosios Lietuvos rašytojo, filosofo, švietėjo, 

chorvedžio Vydūno sentencijomis išrašytų kolytų (maišelių) bei knygų ciekių (knygų skirtukų) su kitų 

metų kalendromis (kalendoriais) ir vydūniškais pamintijimais (įžvalgomis). O kur dar unikali galimybė 

turguje skambėjusią mažlietuvišką šnektą įamžinti popieriuje, tekstą renkant autentiška XX-ojo 

amžiaus spausdinimo mašinėle..?! Juokas aidėjo, knygų puslapiai čežėjo, o žąsų turguje įsikūrusios 

Pagėgių Valstybinės bibliotekos lankytojų bei skaitytojų gretos vis gausėjo... 

 

 

  

 

 

 

 

Linksmojo palinkėjimų žaidimo akimirka. Bendra nuotrauka atminčiai. 

 

Bibliotekos knygų skolinimosi akimirka. 
Renkamas tekstas autentiška XX-ojo amžiaus 

spausdinimo mašinėle. 
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Filialų renginiai 
 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (Centrinė ir filialai) palaiko glaudžius bendradarbiavimo 

bei partnerystės ryšius kultūrinės, visuomeninės ir kraštotyrinės veiklos srityse su krašto 

bendruomenėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Tad 2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos filialuose ypatingas dėmesys skirtas kraštiečių įvairiakryptei kultūrinei edukacijai ir 

kūrybos sklaidai skirtų renginių organizavimui. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose prioritetai taipogi tradiciškai teikti 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. Lumpėnų filialas. Šventų Velykų šventei skirta etnografinė-edukacinė popietė „Velykų 

tradicijų gija Lietuvoje“, vykusi 2017 m. balandžio 12 d. Lumpėnų laisvalaikio salėje. Šios 

vienos gražiausių pavasario švenčių proga renginio dalyvius ir svečius sveikino bei gardžias 

vaišes dovanojo Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos seniūnė Danguolė 

Mikelienė.  

Po šiltų sveikinimų pynės, visiems susiskirsčius į dvi komandas, prasidėjo pavasariškai šviesus ir 

velykiškai spalvingas lumpėniškių „Protų mūšis“, kurį parengė ir vedė Pagėgių savivaldybės 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio  gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo 

skyriaus vedėja Rolanda  Rakauskienė, o jai talkino tos pačios mokyklos raštinės vedėja bei 

bibliotekininkė Vida Zyliavienė. Kadangi visa ši protų mankšta sukosi apie vienintelę temą – Šv. 

Velykas – už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą komanda pelnydavo ne balus, o saldžius 

velykaičius...  

Popietės metu įvairias šviečiamąsias rungtis keitė teatralizuoti vaidmenų žaidimai, o renginio 

kulminacija tapo apvaliojo stalo diskusija apie velykinio stalo dekoravimo ir kiaušinių marginimo 

tradicijas Pagėgių krašte, Mažojoje Lietuvoje bei kituose Lietuvos regionuose. 

Užsiregistravimas į Pagėgių Valstybinės bibliotekos skaitytojų gretas  

pasirašius kontrolknygėje ir padėjus štempelį. 
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2. Natkiškių filialas. Kultūros dienai ir nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tu esi 

biblioteka“ paminėti skirta natkiškiečių kūrybos sklaidos popietė „Meno aidas 

Natkiškiuose“, vykusi 2017 m. balandžio 13 d. Renginio metu pristatyta bibliotekoje 

eksponuota Natkiškių kaimo gyventojos Elvyros Šulcienės nėrinių paroda „Atverkime grožio 

skrynią...“. Šios rankdarbių ekspozicijos autorė popietės dalyviams bei svečiams pasakojo apie 

įvairias nėrimo vąšeliu technikas bei supažindino su nėrimo raštų įvairove. Pagėgių savivaldybės 

Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos Dalios Kriščiūnienės 

vadovaujama 5 klasės moksleivė Meda Bartkutė renginį papuošė melodingomis dainomis. Prie 

kavos puodelio diskutuota apie įvairias Natkiškiuose plėtojamas kultūrines veiklas bei kūrybinio 

rankų darbo svarbą žmogaus gyvenime. 

Auksarankė kraštietė Elvyra Šulcienė ir jaunoji atlikėja Meda Bartkutė pagerbtos gėlių žiedais 

bei simbolinėmis dovanėlėmis. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Velykinio lumpėniškių „Protų mūšio“ 

akimirka. 

Popietės dalyviai ir svečiai. 

Diskusija apie kūrybą prie kavos puodelio. 
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3. Piktupėnų filialas. Lietuvių kalbos kultūros metams, Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai ir advento pradžiai paminėti skirtas Pagėgių krašto poetės, 

dailininkės Linos Ambarcumian kūrybos vidudienis 8-10 kl. mokiniams ir suaugusiems 

„Nurimo žemė vakaro glėby...“, vykęs 2017 m. lapkričio 23 d.  

Šiame Lietuvių kalbos kultūros metams bei advento laikotarpiui paminėti skirtame renginyje 

gausiai dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5, 9 ir 10 klasių 

mokiniai bei pedagogai, bibliotekoje besilankantys literatūros ir meno mylėtojai. 

Vidudienio pradžia – naujausių Linos Ambarcumian eilėraščių skaitymo valanda „Tai, kas 

širdimi sutverta“, kurios metu poetė dovanojo daug šiltų eilių apie gamtą, Piktupėnų kaimą, 

jautrių kūrinių apie pirmąją meilę. Taipogi pristatyta dailininko iš Tauragės Valentino Jankauskio 

tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“. Saviraiškos vaizduojamame mene temą 

pratęsė Lina Ambarcumian, pristatydama personalinę tapybos darbų parodą „Jie grįš pavasarį 

saulėtą...“. Linos Ambarcumian parodos pristatymas palydėtas moksleivių klausimų lavina, o 

atsidėkota komplimentais, pagyromis ir kitais gražiais žodžiais... 

Bibliotekininkė Nijolė Jogienė, dėkodama Linai Ambarcumian ir Valentinui Jankauskiui už 

jaukią adventinę popietę, įteikė menininkams atminimo dovanėles ir stebuklingą šventinį laukimą 

simbolizuojančius savo rankų darbo angeliukus. Šiltų, nuoširdžių pokalbių apie meną ir literatūrą 

vidudienis palydėtas su arbatos puodeliu bei gardėsiu. 

 

 

 

 

Bendra popietės dalyvių ir svečių nuotrauka 

atminčiai. 

Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės 

mokyklos 5 kl. moksleivė Meda Bartkutė 

rankose laiko padėkos dovanėles. 
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Parodos. Parodų formos ir tematika 

 

2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros ir 

Tautinio kostiumo metais. Būtent šios temos atspindėjimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bendruomenė teikė prioritetinį dėmesį organizuodama vaizdinius renginius – parodas. Einamaisiais 

metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) erdves puošė ekspozicijos, 

išsiskiriančios meninių žanrų įvairove (dailė, fotografija, grafika, ofortai, ekslibrisai, 

fotoimprovizacijos, instaliacijos, rankdarbiai) bei jų kūrėjų geografine aprėptimi (Rusijos Federacija, 

Vilnius, Kaunas, Tauragė, Pagėgiai). Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

erdves puošusiose ekspozicijoje vyravo Mažajai Lietuvai bei visai šaliai svarbių istorinių reiškinių ir 

nusipelniusių žmonių gyvenimo fragmentų atspindėjimai. 

Bibliotekininkų rengtų dokumentų parodų tematika apėmė Pagėgių kraštui, Mažosios Lietuvos 

regionui ir visai šaliai svarbius istorijos ir kultūros įvykius, iškilių raštijos veikėjų garbias jubiliejines 

sukaktis. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė 

Jogienė sveikina renginio svečius ir dalyvius. 

Linos Ambarcumian skaitoma savos kūrybos 

poezija. 

Pagėgių krašto kūrėja Lina Ambarcumian 

pristato savo tapybos darbų parodą. 
Bendra nuotrauka atminčiai. 
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Pagėgių savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka kvietė aplankyti parengtas nuolatines 

ekspozicijas, kurių spektras 2017 m. nuolat plėtėsi naujomis literatūrinėmis-kraštotyrinėmis-

archyvinėmis parodomis. Šiuo metu bibliotekoje galima išvysti šias nuolatines ekspozicijas: 

Retro kampelyje „Kai Tavo tėvelis mažas buvo...“: 

a) Šviesaus atminimo dailininko, pedagogo Petro Bakšio (Pagėgiai) asmeninė bibliotekinė bei 

archyvinė ekspozicija, kurią bibliotekai perdavė šio šviesuolio artimieji (nuo 2017 m. ketvirtojo 

ketvirčio).  

Kraštotyros fonde:  

a) Pagėgių savivaldybės merui dovanotų ir bibliotekai perduotų suvenyrų 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 

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) Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo Šležo su žmona Birute Pagėgių 

savivaldybės viešajai bibliotekai padovanotos savo ir savo tėvų – kapitono Albino ir Onos 

Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmeninės bibliotekos (nuo 

2017 m. ketvirtojo ketvirčio); 

b) autografuotų ir bibliotekai dedikuotų leidinių paroda; 

c) bibliotekai dovanotų leidinių kolekcijų ekspozicija; 

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

e) senų ir retų bibliotekos leidinių paroda. 

Su šiomis Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotomis parodomis jau susipažino ne tik 

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

Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai, svečiai iš kaimyninių valstybių, oficialiosios valstybės 

pareigūnų delegacijos, pavieniai keliautojai ir turistų grupės. 
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Viešosios (Centrinės) bibliotekos parodos 
 

Meno parodos: 

1. Asociacijos „Tauragės Trečiojo amžiaus universitetas“ steigėjo bei rektoriaus Romualdo 

Ozgirdo ir jo dukters Paulinos Ozgirdaitės (Tauragė) dailės darbų paroda, skirta 

vaizduojamojo meno sklaidai; 

2. Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ nario, UAB „Tauragės kurjeris“ direktoriaus Renaldo 

Malycho fotografijos darbų paroda „Mano šalies prezidentas“, skirta Prezidento Valdo 

Adamkaus 90-ies metų sukakčiai paminėti; 

3. Valentinos Zdanevičienės (Pagėgiai) rankdarbių paroda „Gyvenimo pėdsakas kūryboje“, 

skirta Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus ilgametės pirmininkės Valentinos 

Zdanevičienės (1950-2016 m.) šviesiam atminimui pagerbti; 

4. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos – metodininkės 

Liucijos Bungardienės tapybos darbų paroda „Spalvų pokalbiai apie Lietuvą“, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti; 

5. Vilniaus dailės akademijos Monumentalios dailės katedros IV kurso studentės Monikos 

Eidintaitės tapybos darbų paroda „Portretai“, skirta Kultūros dienai paminėti; 

6. Fotomenininko Evaldo Snieškaus (Kaunas) fotoimprovizacijų paroda „Daiktai, šešėliai, 

atspindžiai, siluetai, spalvos“, skirta Kultūros dienai paminėti; 

7. Mažosios Lietuvos įamžinimui ir sklaidai skirtas dailininko, grafiko, knygų iliustruotojo 

Arvydo Stanislavo Každailio (Vilnius) ofortų ciklas Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės 

kronikai“, už kurį autorius 2002 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija; 

8. Tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos 

užimtumo centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“, skirta Pagėgių krašto 

gyventojų kūrybiškumo atskleidimui; 

9. Mokslo, meno ir šiuolaikinių technologijų sintezės judėjimo „Sintezija“ sukurtos Lietuvos 

valstybės himno instaliacijos „Tautiška giesmė“ ekspozicija, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio sutiktuvėms; 

10. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV g. klasių gimnazistų – technologijų, taikomojo 

meno, amatų, dizaino ir poligrafijos programos ugdytinių (vadovas – vyresnysis technologijų 

mokytojas Valdas Gečas) – kūrybos darbų paroda, skirta Pagėgių krašto jaunimo kūrybiškumo 

lavinimui; 

11. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“, 

skirta Tarptautinei jaunimo dienai paminėti; 
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12. Tradicinė jungtinė Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „Atokvėpio 

valandėlė“, skirta Pagėgių krašto pedagoginės bendruomenės bičiulystės ir bendradarbiavimo 

ryšių stiprinimui bei plėtojimui; 

13. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Visiems, kurie gyveno kartu su 

mumis...“, skirta tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose“; 

14. Lietuvos dailininkų, Lietuvos žurnalistų, Meno kūrėjų asociacijos nario, Lietuvos 

ekslibrisininkų klubo Garbės prezidento Alfonso Čepausko (Vilnius) ekslibrisų paroda, skirta 

etninės kultūros puoselėjimui ir sklaidai; 

15. Dailininko Aleksandro Bolyčevo (Kaliningradas, Rusijos Federacija) tapybos darbų paroda 

„Nepagrindinis instinktas“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai; 

16. Dailininkės Vilmos Kybartienės (Tauragė) grafikos darbų paroda „Pasikalbėkime...“, skirta 

Pasaulinei sveikinimosi dienai paminėti. 

 

Literatūrinės parodos: 

1. „Lietuva: laivės keliai ir kryžkeliai“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai 

paminėti; 

2. „Iš bibliotekos fondų“, skirta ambasadoriaus, profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų 

daktaro, rašytojo, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro Kryžiaus (2003 m.) laureato 

Alfonso Eidinto raštijos darbų atskleidimui; 

3. „Auksas lyrikos delne“, skirta poeto, publicisto, redaktoriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros 

ir meno premijos laureato Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms ir rašytojo Kazio 

Bradūno metams paminėti; 

4. „Gintarinės Laisvės krantas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti; 

5. „Kraštietės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen 

(Jablonskytės) asmeninio fondo lėšomis įsteigtų nominacijų „Pagėgių krašto garsintojas“ 

ir „Jaunoji viltis“ 2017 m. laureatai“, skirta tradiciniam 14-ajam Pagėgių literatūriniam 

pavasariui „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“; 

6. „Biblioteka – pasaulio atminties Knyga“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai 

bei Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti; 

7. „Knyga – kalbos istorijos liudininkė“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei 

Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti; 

8. „Priglust prie Lietuvos delnų...“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido 

dienai paminėti; 

9. „Valstybės žingsnių aidas“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti; 



2017 m. veiklos ataskaita 

 

64 

 

10. „Viltimi apjuosti ateitį“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti; 

11. „Bibliotekoje – žinių Everestas!“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti; 

12. „Mažoji Lietuva – istorijos audrose“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai 

paminėti; 

13. „Lietuva – laiko vitražuose“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos 

akto dienai paminėti; 

14. „Poezijos šnabždesy – gyvenimo siluetų atspindys“, skirta poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 

100-osioms gimimo metinėms ir rašytojo Jono Meko 95-erių metų sukakčiai paminėti. 

 

Filialų parodos 

 

Meno parodos: 

1. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“, 

skirta jaunimo kūrybiškumo atskleidimui ir skatinimui (Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, 

Stoniškių, Šilgalių filialai); 

2. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta jaunųjų Pagėgių krašto 

fotografų plenero darbų paroda „Pagėgiai – Mažosios Lietuvos perlas“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai paminėti 

(Lumpėnų, Piktupėnų filialai); 

3. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Juoda – balta“, skirta 

Klaipėdos krašto dienai paminėti ir Pagėgių krašto pažinimui skatinti (Lumpėnų, Stoniškių, 

Šilgalių filialai); 

4. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Formos 

daiktiškumas“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai (Natkiškių filialas); 

5. Elvyros Šulcienės (Natkiškiai, Pagėgių savivaldybė) nėrinių paroda „Atverkime grožio 

skrynią...“, skirta Tarptautinei moters dienai ir Kultūros dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

6. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Pažinimo patirtis“, 

skirta vaizduojamojo meno sklaidai (Piktupėnų filialas); 

7. Poetės, dailininkės, pedagogės Linos Ambarcumian (Pagėgiai) tapybos darbų paroda „Jie 

grįš pavasarį saulėtą...“, skirta Pagėgių krašto menininkų kūrinijos atskleidimui  

(Piktupėnų filialas); 

8. Rasitos Liulienės (Piktupėnai, Pagėgių savivaldybė) fotografijos darbų paroda „Atradimai“, 

skirta vaizduojamojo meno sklaidai bei meninio grožio suvokimo ugdymui (Piktupėnų filialas); 

9. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Nuostabos galia“, 

skirta vaizduojamojo meno sklaidai (Šilgalių filialas); 
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10. Tautodailininkės, Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. 

mokytojos Vidos Gečienės nėrinių paroda „Visos gėlės pražydo Tau, Mamyte“, skirta 

Motinos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

11. Iš Pagėgių krašto (Vilkyškių miestelio) kilusio dailininko Rudolfo Caberio (Vokietija) 

fotografijų koliažo darbų paroda, skirta Reformacijos metams ir Vilkyškių gyvenvietės pirmojo 

paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 475-osioms metinėms (Vilkyškių filialas); 

12. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Akimirka 

kasdienybei“, skirta vaizduojamojo meno krypčių atskleidimui (Vilkyškių filialas); 

13. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Visiems, kurie gyveno kartu su 

mumis...“, skirta Pagėgių miesto 710-ajam jubiliejui paminėti (Vilkyškių, Žukų filialai); 

14. Poeto, fotomenininko, literato, žurnalisto, krašto tyrinėtojo, tapytojo, visuomenininko 

Eugenijaus Skipičio (Bitėnai, Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Vydūnas. Laikas ir 

žmonės“, skirta Klaipėdos krašto dienai paminėti ir Mažosios Lietuvos istorijai įamžinti (Žukų 

filialas). 

 

Literatūrinės parodos: 

1. „Amžių keleivis poezijos soduos“, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms (Lumpėnų filialas); 

2. „Gyvenimo medžiui prasiskleidus...“, skirta prozininko, Kovo 11-osios Akto signataro Kazio 

Sajos 85-erių metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas); 

3. „Dedikacija Žmogui ir Gyvenimui“, skirta prozininko, dramaturgo, eseisto Vytauto Bubnio 

85-erių metų sukakčiai bei poeto, publicisto, vertėjo, literatūros tyrinėtojo, profesoriaus Tomo 

Venclovos 80-ies metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas); 

4. „Šviesa Lietuvos raštijos perluose“, skirta prozininko, dramaturgo, lietuvių literatūros 

klasiko, literatūrinio folklorizmo pradininko, profesoriaus Vinco Krėvės-Mickevičiaus  

135-osioms ir poeto, kunigo, profesoriaus Maironio (tikr. Jonas Mačiulis) 155-osioms gimimo 

metinėms (Lumpėnų filialas); 

5. „Žodžiais tapyti gyvenimo peizažai“, skirta poeto, prozininko, eseisto Jurgio Kunčino  

70-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

6. „Klevo lape – rasos laše“, skirta rašytojo, eseisto, dramaturgo Vlado Dautarto 90-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

7. „Nepamirštamos istorijos fragmentai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

8. „Vaivorykščių stiklas“, skirta poeto, prozininko Oskaro Milašiaus 140-osioms gimimo 

metinėms (Natkiškių filialas); 



2017 m. veiklos ataskaita 

 

66 

 

9. „Mes stiprūs vardan Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 

(Piktupėnų filialas); 

10. „Stiprybė ir džiaugsmas – ateities kartose“, skirta rašytojo, publicisto, kultūros, visuomenės 

ir politikos veikėjo Jono Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

11. „Poezija gili – lyg atmintis“, skirta poeto, vertėjo Aleksio Churgino 105-osioms gimimo 

metinėms (Piktupėnų filialas); 

12. „Kur rymo žodžiai..?“, skirta poetės, aktorės Meilės Marijos Kudarauskaitės 85-erių metų 

sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 

13. „Nepamirštamos istorijos fragmentai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti (Stoniškių filialas); 

14. „Iš(si)pildymų vitražai“, skirta prozininko, dramaturgo, dailininko Romualdo Lankausko  

85-erių metų gimimo sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas); 

15. „Biblioteka – žmonijos odisėjoje“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tu esi 

biblioteka“ ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 80-mečiui paminėti 

(Stoniškių filialas); 

16. „Tremties atminimų alėjoj“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai 

paminėti (Stoniškių filialas); 

17. „Didi ir graži Lietuvos praeitis“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

18. „Mykolas Biržiška literatūros ir kultūros takuose“, skirta 1918 m. vasario 16-osios 

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, lietuvių literatūros, kultūros bei tautosakos istorijos 

tyrinėtojo Mykolo Biržiškos 135-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

19. „Didi ir graži Lietuvos praeitis“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

20. „Mykolas Biržiška literatūros ir kultūros takuose“, skirta 1918 m. vasario 16-osios 

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, lietuvių literatūros, kultūros bei tautosakos istorijos 

tyrinėtojo Mykolo Biržiškos 135-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

21. „Tragiškoji ir didvyriškoji Lietuva“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Vėlaičių 

filialas); 

22. „Literatūros pašvaistės“, skirta rašytojo, publicisto, redaktoriaus, žurnalisto Edvardo Uldukio 

85-erių metų sukakčiai paminėti (Vėlaičių filialas); 

23. „Gyvenimo išminties atbalsiai“, skirta rašytojos, vertėjos, pedagogės Marijos Paškauskaitės 

(slapyv. – Šatrijos Ragana) 140-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti (Vėlaičių filialas); 
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24. „Keliaujantis Žodis: laike, erdvėje, žmonėse“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

25. „Tebūnie tarytum pasakoj...“, skirta poetės Zinaidos Nagytės-Katiliškienės (slapyvardis – 

Liūnė Sutema) 90-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

26. „Baltijos kelias – kelias į šviesesnę ateitį“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti (Vilkyškių filialas); 

27. „Istorija su ateities vizija“, skirta Pasaulinei mokslo diena taikai ir vystymuisi paminėti 

(Vilkyškių filialas); 

28. „Praeities tiltu – į dabartį“, skirta profesorės, lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, eseistės 

Vandos Zaborskaitės 95-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

29. „Eilėraštis – raidės lopšys“, skirta poeto, publicisto, redaktoriaus, Lietuvos nacionalinės 

kultūros ir meno premijos laureato Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms ir rašytojo 

Kazio Bradūno metams paminėti (Žukų filialas); 

30. „Poetiniai istorijos ir meno fragmentai“, skirta poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės  

80-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas); 

31. „Kūrėjo talentas ir pašaukimas“, skirta prozininko, dramaturgo, publicisto, kritiko, lietuvių 

psichologinio romano pradininko Julijono Lindės-Dobilo 145-osioms gimimo metinėms  

(Žukų filialas); 

32. „Kada nunoksi, mano žodžio vasara?“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus  

100-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. 

14. Supažindinimas su Pagėgių krašto Nevyriausybinėmis organizacijomis. 

http://day.lt/sventes/straipsniai/mokslo_diena_taikai
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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); 

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

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

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

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

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

kita informacija); 

Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba 

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

  

 

  

   29 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Atlygintinų paslaugų sąrašas 

1.  Spaudinių kopijavimas A3 ir A4 formatais. 

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

3.  Informacijos spausdinimas A4 formatu. 

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

5.  Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formatu. 

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

A4 formatu. 

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

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

9.  Prekyba leidybine produkcija. 

10.  Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma. 

11.  Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose. 

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

patalpose. 

13.  Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas). 

14.  Fakso priėmimas. 

15.  Fakso išsiuntimas: Lietuvoje ir į kitas šalis. 

16.  Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas. 

17.  Dokumento skenavimas. 

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

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

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

21.  Darbo su kompiuteriu pamoka: grupėje ir individualiai. 

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

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

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

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

26.  Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas. 

27.  Leidybos paslaugos. 
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28.  Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla  ir suvenyrinės produkcijos su 

bibliotekos atributika platinimas. 

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

individualias ir grupines, dalyvaujant vertėjui ir be jo ekskursijas. 

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

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

išduodamas nemokamai). 
 

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

sprendimu Nr. T-185.  

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

LIBIS PĮ diegimas 

2004 m. įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa. 2011-2012 

m. vyko rekatalogavimo darbai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, suvesta didžioji dalis fondo į 

elektroninį katalogą. 2013 m. biblioteka pradėjo dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme, skaitytojai 

aptarnaujami automatizuotai, taikant Lietuvos vieningą apskaitos sistemą. LIBIS komplektavimo bei 

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

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

(Vilnius) darbuotojai. 

2017 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 44 796 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 28 226, 2017 metais – 1 526 naujais kompiuteriniais 

įrašais. 

Informacinis fondas 

Informacinį fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose sudaro 3 772 fiziniai vienetai, 

1 224 pavadinimų dokumentai. 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje informacinį fondą sudaro 1 542 fizinių vienetų, 1 224 

pavadinimų dokumentai. 2017 m. fondas pasipildė 32 dokumentais (26 pavadinimų). Fondas 

papildytas informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais.  

Informacinį fondą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 230 

dokumentų. Vidutinis vieno kaimo filialo fondo dydis – 279 dokumentai. Didžiausius informacinius 

fondus turi Vilkyškių (334 vnt.) ir Stoniškių (277 vnt.) filialai.    

Daugiausiai 2017 m. informacinių leidinių gavo Viešoji (Centrinė) biblioteka, kaimo filialų 

fondai pasipildė negausiai, vidutiniškai teko po 4 dokumentus vienai bibliotekai.  
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Kraštotyros fondas 

Kraštotyros fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose sudaro 2 435 fiz. vnt. 

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

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje kraštotyros fondą sudaro 1 656 fiz. vnt. ir 1 088 pavadinimų 

dokumentai. Fondas papildytas 43 fiz. vnt. ir 24 pavadinimų dokumentais apie Mažąją Lietuvą ir 

Pagėgių kraštą.  

Kraštotyros fondai Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose pasipildė 64 fiz. vnt. 

Viso filialų kraštotyros fondus sudaro 779 fiz. vnt. dokumentų. Vidutinis kaimo filialo kraštotyros 

fondo dydis – 97 fiz. vnt. dokumentų. 

Bibliotekos vykdoma projektinė veikla 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo šiuose projektuose:  

• „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa“ (LR Kultūros ministerija); 

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

biblioteka); 

•  „Bibliotekos pažangai 2“ (Bilo ir Melindos Geitsų fondas, LR kultūros ministerija ir Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). 

Pagrindinis bibliotekos informacinės veiklos tikslas – įgyvendinti ir plėtoti aptarnaujamos 

bendruomenės narių mokymo programą, kurią pasitelkus sprendžiamos daugelio bendruomenės narių 

problemos, pasiteisina skaitytojų bibliotekai keliami lūkesčiai, pagerinama kaimo žmonių gyvenimo 

kokybė, kas mažina socialinę atskirtį, suaktyvina ir praturtina jaunimo bei suaugusiųjų veiklą, o 

užimtumas įgauna naują kokybę. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo 

geografinės koordinatės 
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Vienintelis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai, 

Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vėlaičių, Vilkyškių, Žukų filialams yra AB 

„TELIA LIETUVA“. 

 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos,  

įrenginiai bei kita technika 

             

                                            30 lentelė 

Įrangos pavadinimas Biblioteka Skaičius 

Kompiuteriai su interneto prieiga 
Viešoji biblioteka 26 

Filialai 31 

Daugiafunkciniai įrenginiai 
Viešoji biblioteka 6 

Filialai 8 

Elektroninės knygų skaityklės. 

Planšetiniai kompiuteriai 
Viešoji biblioteka 3 

Interaktyvus ekranas Viešoji biblioteka 1 

Vaizdo aparatūra (multimedija) Viešoji biblioteka 1 

Televizorius Viešoji biblioteka 1 

Fotoaparatas Viešoji biblioteka 1 

Magnetola Viešoji biblioteka 1 
 

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

skaityklos, kuriose yra įrengta 19 kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams: 6 vaikams ir 13 

suaugusiems, iš kurių 1 darbo vieta yra su programine įranga, skirta silpnaregiams bei akliesiems 

(JAWS, MAGIC, lietuviškas sintezatorius). Interneto prieiga yra įdiegta visuose Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialuose. 2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir 

filialų) Interneto skaityklose apsilankė 28 036 lankytojai. Krašto bibliotekų lankytojai gali nemokamai 

naudotis interneto prieiga, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu taisyklių.  

 

Informacinės paslaugos vartotojams 

 

Tačiau nors Viešoji (Centrinė) biblioteka ir filialai aprūpinti informacinėmis-komunikacinėmis 

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

investicijos įrangos atnaujinimui. Kadangi bibliotekininkai yra vieni pagrindinių tarpininkų tarp 

informacijos šaltinių ir jų vartotojų, jiems būtina išmanyti naudojimąsi naujausiomis žinių bei 

informacijos perdavimo priemonėmis. 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje kupina virtualių praktinių mokymų. Viena iš tokių 

mokomųjų veiklų – Viešosios (Centrinės) bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje organizuoti 

skaitmeninio raštingumo ugdymo kursai suaugusiems „Tapk e. piliečiu bibliotekoje!“. 
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Mokymų metu dalyviai susipažino su tekstų rengimo programomis, dokumentų įrašymo į įvairias 

atmintines procesu, saugaus darbo internete taisyklėmis, interneto paslaugų spektru, informacijos 

paieškos elektroninėje erdvėje strategija, interneto naršyklės valdymo priemonėmis bei jų tvarkymu, 

asmeninio elektroninio pašto kūrimo ypatumais, bendravimo ir leidinių skaitymo internete 

galimybėmis. 

Šį 16 valandų trukmės paskaitų ciklą išklausiusiems pagėgiškiams Kęstučiui Balčyčiui, Zigmui 

Kasnauskui ir Danguolei Žambauskienei bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė–Jasevičienė įteikė 

specialius tai patvirtinančius pažymėjimus. 

Bibliotekos vadovė padėkojo mokymų dalyviams už jų ryžtą tobulėti ir uolų darbą. Sveikindamas 

lavinamojoje programoje dalyvavusius ir mokomuosius dalykus sėkmingai įsisavinusius kraštiečius, 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis linkėjo jiems niekada nesustoti ieškant prasmingų 

naujų patirčių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitmeninio raštingumo ugdymo kursų suaugusiems „Tapk e. piliečiu bibliotekoje!“ akimirkos. 

 

Iš kairės: Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, 

pagėgiškiai Kęstutis Balčytis, Danguolė Žambauskienė, Zigmas Kasnauskas, Pagėgių savivaldybės 

meras Virginijus Komskis ir Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė. 
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Bibliotekos teikiamų informacinių paslaugų 

pagrindu sprendžiamos daugelio bendruomenės narių 

problemos, tenkinami skaitytojų lūkesčiai, gerinama 

kaimo žmonių gyvenimo kokybė. To pasekoje 

mažinama Pagėgių krašto gyventojų socialinė atskirtis, 

aktyvinama jaunimo bei suaugusiųjų veikla, o 

užimtumas įgauna naują kokybę. Neturintiems darbo 

kompiuteriu įgūdžių rengiami mokymai bei teikiamos 

konsultacijos. 2017-aisiais Pagėgių krašto bibliotekos 

didelį dėmesį skyrė senjorų ir socialinės rizikos asmenų 

integravimui į informacinę (žinių) visuomenę. Pagėgių krašte nėra įstaigų, kurios teiktų prieigos prie 

interneto bei naudojimosi kompiuteriais paslaugą. Šias paslaugas nemokamai teikia tik Pagėgių 

savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka ir filialai. 2017 m. suteikta 946 konsultacijos. Ataskaitiniais 

metais organizuoti įvairaus teminio pobūdžio 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; 

 saugaus darbo internete nuostatos;  

 elektroninių periodinės spaudos leidinių įvairovė; 

 registracijos internetu į sveikatos priežiūros įstaigas etapiškumas; 

 įstatyminių aktų paieška elektroninėje erdvėje; 

 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.  

Pastebima, 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 krašto bibliotekose ir 

naudojantis jose teikiamomis paslaugomis. 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose tradiciškai teikta 

galimybė lankyti mokamas 10-ies ir 20-ies valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas 

kompiuterinio raštingumo pamokas. 

Bibliotekoje vyksta bendravimas 

tiesioginėmis žinutėmis, balso arba vaizdo 

skambučiais. 
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2017 m. įgyvendinant tarptautinį trišalį projektą „Bibliotekos pažangai 2“, Pagėgių krašto 

bibliotekininkai aktyviai organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus Pagėgių savivaldybės 

gyventojams. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir kaimo filialuose bibliotekininkai 304 val. skyrė 

441 vartotojo kompiuterinio raštingumo mokymams. Projekto „Bibliotekos pažangai“ paruošta 

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

savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

darbuotojai teikė gyventojams pajamų deklaravimo paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų teikiamos 

konsultacijos Pagėgių krašto gyventojams pajamų deklaravimo klausimais. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis; 

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

 galimybe bibliotekininkui pateikti elektronines užklausas ir gauti virtualias konsultacijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) Interneto skaityklų 

lankytojai ir skaitytojai turėjo prieigą prie įvairių duomenų bazių (DB): INFOLEX.Praktika su 

integruota teisės aktų paieška (DB), EBSCO Publishing (DB), Naxos Music Library (DB). 

Naudojimasis šiomis duomenų bazėmis bibliotekose užsiregistravusiems skaitytojams yra nemokamas.  

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

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

virtualių nuotolinių apsilankymų skaičius: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                  31 lentelė 

Seansų pavadinimai Metai 
Prisijungimo seansų skaičius 

bibliotekose 

Bibliotekos pažangai 

2016 m. 8 831 

2017 m. 6 998 

Skirtumas -1 833 

INFOLEX 

Duomenų bazė 

2016 m. 3 547 

2017 m. 3 905 

Skirtumas +358 

EBSCO 

Duomenų bazė 

2016 m. 1 201 

2017 m. 763 

Skirtumas -438 

NAXOS MUSIC  

Duomenų bazė 

2016 m. 7 

2017 m. 15 

Skirtumas +8 

Bibliotekos interneto svetainė 
(Virtualūs apsilankymai) 

2016 m. 11 777 

2017 m. 11 525 

Skirtumas -252 

Bibliotekos skaitytojai vis dažniau naudojasi e. paslaugomis. 
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Dėl serverių gedimų ir nepakankamo 

finansavimo naujam serveriui įsigyti nuo 2017 m. 

gruodžio 1 d. neveikia Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos svetainė www.pagegiusvb.lt. Gedimus 

pašalinti planuojama 2018 m. pradžioje. Įvertinus 

rodiklius, jaučiamas virtualių nuotolinių apsilankymų 

bei duomenų bazių panaudojimo skaičiaus mažėjimas. 

Tai lemiančios priežastys labai įvairios: savivaldybės 

gyventojų, atitinkamai – ir lankytojų mažėjimas, be to 

studentai tas pačias DB gali rasti universitetuose. 

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. 2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos 

atskleidimui skirtos publikacijos buvo skelbtos periodiniuose leidiniuose „Bičiulis“, „Bičiulystė“, 

„Draugas“, „XXI amžius“, „Pamarys“, „Pasaulio Lietuvis“, „Savivaldybių žinios“, „Šilokarčema“, 

„Tarp knygų“, „Tauragės kurjeris“, „Ūkininko patarėjas“, „Voruta“ bei interneto tinklapiuose: 

http://www.biciulyste.lt/; http://www.klavb.lt/; www.kurjeris.lt; www.mano-krastas.lt;   www.mazoji-

lietuva.lt; www.pagegiai.lt; www.pamarys.eu; www.regionunaujienos.lt;  www.silaineskrastas.lt; 

www.silokarcema.lt; www.siluteszinios.lt; www.voruta.lt; http://www.zemaitija.lt/ ir kt. Įvairią 

informaciją skelbė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, 

metodininkė-Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja 

Liudmila Fetingienė, Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė, Lumpėnų filialo 

bibliotekininkė Nijolė Šedienė, Natkiškių filialo bibliotekininkė Danutė Jonelienė, Piktupėnų filialo 

bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė, Vilkyškių filialo 

bibliotekininkė Laima Norbutienė. 
 

Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 

  (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                            32 lentelė 

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija 

Publikuota: 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

- Respublikinėje spaudoje 51 49 -2 

- Vietinėje spaudoje 111 125 +14 

- Interneto portaluose 278 300 +22 

- Lietuvos radijuje 35 30 -5 

Iš viso: 475 504 +29 

Bibliotekos skaitytoja pildo žemės ūkio 

naudmenų ir pasėlių elektroninę deklaraciją. 

http://www.pagegiusvb.lt/
http://www.pagegiusvb.lt/
http://www.biciulyste.lt/
http://www.klavb.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/
http://www.pagegiai.lt/
http://www.pamarys.eu/
http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.silaineskrastas.lt/
http://www.silokarcema.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.zemaitija.lt/
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Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija 

- Respublikinėje spaudoje 45 40 -5 

- Vietinėje spaudoje 78 88 +10 

- Interneto portaluose 225 245 +20 

Iš viso: 348 373 +25 

Informacijos apie bibliotekos vykdomą veiklą sklaida vyko įstaigose, organizacijose, 

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

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 

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

„Biblioteka spaudoje“). 

Nuo 2017 m. kovo mėnesio bibliotekos veiklos viešinamos ir socialiniame tinkle „Facebook“ 

sukurtoje paskyroje. Pagal socialiniame tinkle pateikiamus duomenis, „Facebook“ publikuojamą 

bibliotekos informaciją turėjo galimybę pamatyti 52 277 socialinio tinklo vartotojai iš viso pasaulio, 

246 vartotojai bibliotekos viešinamą informaciją seka nuolat. Šie duomenys į bendrą lentelę neįtraukti. 

 

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 išsamūs 

archyvinės, kraštotyrinės, informacinės medžiagos rinkiniai apie 90 Pagėgių kraštui nusipelniusių 

asmenų bei šio krašto ir viso Mažosios Lietuvos regiono istoriją, kultūrą, raštiją, tradicijas. 

2017 m. gauta vertinga dovana iš Jungtinių Amerikos valstijų – tęsdami gražią ilgametę 

draugystę su Pagėgių krašto kultūros įstaigomis, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaitis 

Romas Šležas su žmona Birute nusprendė Viešajai bibliotekai padovanoti savo ir savo tėvų – kapitono 

Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių – asmenines bibliotekas. 

Planuojama, jog ši dovana turėtų ne tik įamžinti gerb. Šležų tėvų atminimą Pagėgių krašte, bet taipogi 

ir suteikti galimybę bibliotekos lankytojams susipažinti su svarią išliekamąją istorinę ir informacinę 

vertę turinčia medžiaga bei taps itin turininga ekspozicija bibliotekos lankytojams. 
 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Krašto raštijos fondo ekspozicijos. 
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Šiuo metu leidiniai yra kataloguojami, viešojoje bibliotekoje rengiama nuolatinė ekspozicija 

lankytojams. Tikimasi, jog šios dovanotos asmeninės bibliotekos bus patrauklios ne tik kraštiečiams, 

miesto svečiams, bet ir mokslinius darbus rašantiems studentams ar istorikams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraštotyros fondas 

2017 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės 

viešosios (Centrinės) bibliotekos Kraštotyros 

fondo veiklos tikslai išliko nepakitę: kaupti, 

sisteminti, analizuoti, saugoti ir populiarinti 

ikonografijos, rašytinio, rankraštinio paveldo 

dokumentus bei duomenis elektroninėse ir 

tradicinėse spausdintose laikmenose. Šiame fonde 

yra saugomi patys vertingiausi leidiniai. Kai kurie 

jų yra vieninteliai egzemplioriai bibliotekoje. 

Siekiant Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos lankytojams visapusiškai atskleisti Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2017 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.  

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) 

bibliotekos Kraštotyros fondo ekspozicijos. 

Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo Šležo su žmona Birute Pagėgių savivaldybės viešajai 

bibliotekai padovanotos savo ir savo tėvų – kapitono Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo  

ir Valerijos Vaičjurgių – asmeninės bibliotekos. 
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2017 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, 

supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos informacijos atrankos kriterijais. 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai padovanota pagėgiškio pedagogo, menininko 

Petro Bakšio asmeninė biblioteka. Pagėgiškiai, mokęsi Pagėgių mokykloje-internate ar Pagėgių 

vidurinėje mokykloje, turbūt dar pamena 1959-1988 m. dirbusį, dailės mokslus Kauno Stepo Žuko 

vardo dailės mokykloje baigusį, mokytoją Petrą Bakšį. Pedagogas didelę gyvenimo dalį paskyrė 

jaunosios pagėgiškių kartos ugdymui, buvo aktyvus saviveiklininkas – vadovavo dramos teatro 

būreliui, kūrė scenografijas, režisavo spektaklius, kuriuos rodydavo pilnoms žiūrovų salėms. Už 

profesinę veiklą, vadovavimą saviveiklai ne kartą buvo įvertintas ir apdovanotas ne tik padėkos raštais, 

bet ir Garbės ženklo ordinu, medaliu. Nors dar studentas būdamas Petras Bakšys žinių sėmėsi iš 

dailininko, scenografo, dekoratyvinės dailės dėstytojo Liudo Truiklio, dailininko, pedagogo, 

profesoriaus Antano Žmuidzinavičiaus, ponas Petras yra sakęs, jog kaip dailininkas jis nesiekė 

„pasaulinio“ pripažinimo. Tačiau Pagėgiuose lig šiol šnabždamasi, jog šio menininko talentas turbūt 

taip ir nebuvo deramai įvertintas... 

Po mokytojo iškeliavimo amžinybėn jo asmeninę biblioteką artimieji nusprendė padovanoti 

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai. Knygas bei kitus eksponatus perdavė Petro Bakšio 

dukterėčia Galina Kožemečenko. Ši ekspozicija paruošta  Viešosios (Centrinės) bibliotekos 

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje. 

 

 

 

 

 

Pagėgių krašto šviesuolės, pedagogės –  

(iš kairės): medalio „Už nuopelnus Pagėgių 

kraštui“ laureatė (2015 m.) Birutė Žemgulienė  

ir rašytoja Stanislava Teresa Valužienė. 

 

Iš dešinės: Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-

Jasevičienė  ir bibliotekos viešnia –  

AB „Swedbank“ atstovė. 
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Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:  

 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros kartoteka; 

 rankraščių fondas; 

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

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

 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas (nuo 2003 m.);  

 Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 

archyvas (nuo 1989 m.); 

 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas. 

Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis naujesniais 

leidiniais, kuriuose publikuojama informacija apie 

Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, raštiją. 

Dalis šiame fonde esančių dokumentų yra dovanoti mūsų 

kraštiečių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje.  

Kraštotyros fonde saugomi bibliotekos renginių aprašymai: 

švenčių, naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, kraštiečių 

sueigų ir kt. dokumentai, reguliariai bei sistemingai iškarpomis ir 

kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių pildomos kraštotyros 

kartotekos, rengiami aplankai apie aptarnaujamų miestelių bei 

kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros, švietimo įstaigas 

ir kt. Dokumentų fonde sukauptas gausus fotonuotraukų 

archyvas, kuriame – ne vieno dešimtmečio Pagėgių krašto ir 

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos bei 

jos filialų kultūrinio gyvenimo atspindžiai.  

Lankytojams pristatoma vertingiausios 

bibliotekoje esančias knygas. 

Dailininkas Petras Bakšys savo namuose. 

2012 m. Igno Inciaus nuotr. 

 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai 

padovanota pagėgiškio pedagogo, menininko  

Petro Bakšio asmeninė biblioteka. 

Dainininkas, Lietuvos kariuomenės 

ambasadorius, ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai“ medalininkas (2013 m.) 

Gabrielius Liaudanskas-Svaras 

(Vilnius) džiaugiasi Pagėgių krašto 

reprezentaciniu leidiniu. 
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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. Šiame fonde taipogi saugomi Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos darbuotojų parengti kraštotyriniai darbai. Jais gali naudotis moksleiviai, studentai 

bei visi, besidomintys krašto kultūra, istorija, asmenybėmis. 

Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medžiaga 

apie šioje teritorijoje kitados veikusias ir dabar gyvuojančias bendroves, įtaigas, visuomenines 

organizacijas, užrašomi senų žmonių prisiminimai.  

Dauguma renginių įamžinti Viešosios (Centrinės) bibliotekos audio ir video laikmenose. 

Kiekvieną mėnesį Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos Bibliografijos-informacijos 

skyriuje bei filialuose rengiamos literatūrinės-kraštotyrinės parodos. 

 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos literatūrinės-kraštotyrinės parodos: 

 

1. „Pagėgių krašto vaizdai ir atvaizdai“, skirta Klaipėdos krašto dienai paminėti; 

2. „Kūryboje – Klaipėdos krašto portretas“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių 

apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms ir Ievos 

Simonaitytės metams paminėti; 

3. „Mano žemės paukščiai“, skirta kraštiečio, poeto Algimanto Mackaus 85-osioms gimimo 

metinėms; 

4. „Mano miestas – Pagėgiai žali“, skirta Pagėgių miesto himno autorės, krašto rašytojos Bronės 

Savickienės 95-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti; 

5. „Mano dienų žingsniai“, skirta rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osioms gimimo metinėms; 

6. „Pagėgiai ir Europa – neatsiejama vienuma“, skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 

dienai ir Europos dienai paminėti; 

7. „Kai Rambyno kalne papartis pražysta...“, skirta Joninių šventės tradicijų Pagėgių krašte 

istorijos atskleidimui; 

8. „Skleidęs žodį ir viltį“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, žurnalisto Hermano Jokūbo 

Jakužaičio 115-osioms gimimo metinėms; 

9. „Vieversėlio kūrybos takais“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, giesmių kūrėjo, giesmynų 

sudarytojo Kristupo Lekšo 145-osioms gimimo metinėms; 

10. „Pagėgiai Lietuvos delne...“, skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti; 

11. „Po lietuvybės ženklu“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos veikėjo, žymaus žodininko, 

kraštotyrininko Aleksandro Teodoro Kuršaičio 160-osioms gimimo metinėms; 

12. „Tautiniame kostiume – penkių regionų kultūra“, skirta Tautinio kostiumo metams 

paminėti; 
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13. „Žmogus. Pilietis. Teisė“, skirta Mažosios Lietuvos literato, kraštotyrininko, teisininko Jono 

Jurgio Gocento 120-osioms gimimo metinėms. 

 

Filialų literatūrinės-kraštotyrinės parodos: 

 

1. „Ievos Simonaitytės metus pasitinkant...“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos Ievos 

Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms ir Ievos Simonaitytės metams paminėti  

(Lumpėnų filialas); 

2. „Lai būna per amžius gyva Lietuvos dvasia!“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

3. „Poetinėje kalboje – gyvenimo svaja“, skirta kraštiečių poečių Aldonos Gustas 85-erių metų 

sukakčiai ir Bronės Savickienės 95-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

4. „Mažoji Lietuva – Didžiosios Lietuvos sesuo“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

5. „Laisvės gidas“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

6. „Per knygą – į Mažosios Lietuvos pažinimą“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos Ievos 

Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės metams ir Klaipėdos krašto 

dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

7. „Gyvenimo delnuose ir ženkluose“, skirta rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osioms gimimo 

metinėms (Natkiškių filialas); 

8. „Mažosios Lietuvos istorijų eskizai“, skirta Mažosios Lietuvos vokiečių kilmės rašytojo 

Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

9. „Mažoji Lietuva – laiko versmėse“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

10. „Ieva Simonaitytė: kelionė per Gyvenimą“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms ir 

Ievos Simonaitytės metams paminėti (Piktupėnų filialas); 

11. „Gimtojo žiburio šviesoje“, skirta kraštiečio, poeto Algimanto Mackaus 85-osioms gimimo 

metinėms, poeto, redaktoriaus, kultūros veikėjo Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms 

ir rašytojo Kazio Bradūno metams paminėti (Piktupėnų filialas); 

12. „Atėjom gyventi ir dirbt širdimi“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti (Piktupėnų filialas); 

13.  „Algimanto Mackaus pėdsakai Mažosios Lietuvos žemėje“, skirta kraštiečio, poeto 

Algimanto Mackaus 85-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 
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14. „Lietuvininkų lemčių metraštininkė“, skirta Klaipėdos krašto  rašytojos, autobiografinių 

apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms ir Ievos 

Simonaitytės metams paminėti (Stoniškių filialas); 

15. „Susitelkimas, ryžtas ir viltis“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti 

(Stoniškių filialas); 

16. „Mano jaunystės vaizdų knyga“, skirta Mažosios Lietuvos vokiečių kilmės rašytojo Hermano 

Zudermano 160-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

17. „Mažoji Lietuva – tautos širdyje“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios 

Lietuvos akto dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

18.  „Didžiosios išminties kūrėja“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos Ievos Simonaitytės  

120-osioms gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės metams ir Klaipėdos krašto dienai paminėti 

(Šilgalių filialas); 

19. ,,Per tiesą – į dvasios kultūrą“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių apysakų ir 

romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės metams 

bei Klaipėdos krašto dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

20. „Pagėgių krašto poezijos raštai“, skirta Pagėgių miesto himno autorės, krašto rašytojos, 

pedagogės Bronės Savickienės 95-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

21. „Hermanas Zudermanas: su gimtine ir pasauliu“, skirta Mažosios Lietuvos vokiečių kilmės 

rašytojo Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

22. „Klaipėdos krašto lietuvininkai Ievos Simonaitytės kūryboje“, skirta Klaipėdos krašto 

rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo 

metinėms, Ievos Simonaitytės metams bei Klaipėdos krašto dienai paminėti (Vilkyškių 

filialas); 

23.  „Gamta, žmogus, tiesa ir meilė...“, skirta Pagėgių miesto himno autorės, krašto rašytojos, 

pedagogės Bronės Savickienės 95-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti (Vilkyškių filialas); 

24. „Lietuva – brangus vaikystės kraštas“, skirta rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osioms 

gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

25.  „Laiko tiltas tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo 

prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Vilkyškių filialas); 

26. „Lietuvininkės savitumas krašto lemties apmąstymuose“, skirta Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms 

bei Ievos Simonaitytės metams paminėti (Žukų filialas); 

27. „Neškime žodį it lobį širdies...“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams ir Knygnešio dienai 

paminėti (Žukų filialas); 
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28. „Vokiečių natūralizmas motinos ir tėviškės simbolikoje“, skirta Mažosios Lietuvos vokiečių 

kilmės rašytojo Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas). 

 

Atsakyta į bibliografines užklausas 
 

   (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                                 33 lentelė 

Bibliotekos 

Temos 
Pagėgių VB Kaimo filialai Viso:  

Teminės 

2016 m. 573 319 616 

2017 m.  611 204 815 

Skirtumas -38 -115 +199 

Faktinės 

2016 m. 197 6 198 

2017 m. 151 9 160 

Skirtumas -46 +3 -38 

Adresinės 

2016 m. 49 34 101 

2017 m. 30 67 97 

Skirtumas -19 +33 -4 

Tikslinės 

2016 m. 119 41 160 

2017 m. 52 46 98 

Skirtumas -62 +5 -62 

 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai daugiausia užklausų pateikė 

tautosakos, etnografijos temomis, teiravosi apie įvairias kalendorines šventes, liaudies papročius, 

tautinį kostiumą, istorijos, socialinio darbo, medicinos, geografijos ir kitais klausimais. Daugiausia šio 

pobūdžio užklausų pateikė moksleiviai. Lyginant su 2017 m., užklausų sumažėjo. Šį neigiamą pokytį 

būtų galima pagrįsti maža naujų dokumentų gautimi bei filialų darbuotojų sveikatos problemomis, ko 

pasekoje, filialuose dirbant po 1 bibliotekininką, šios bibliotekos skaitytojų neaptarnauja. 

Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, 2017 m. naudotasi bibliotekos Kraštotyros fonde bei 

kraštotyros duomenų archyve sukaupta informacine medžiaga, įvairiais interneto tinklapiais. 

Pagrindinė užklausų sumažėjimo priežastis – reikalingos literatūros trūkumas. Trūko beveik visų 

sričių naujausios literatūros, be to, gauta labai mažai periodinių leidinių. Skaitytojams reikalingos 

literatūros viena ar kita tema daugeliu atvejų tegalima pateikti tik bibliografinį sąrašą. Padėtį šiek tiek 

gerina visatekstės mokslinių straipsnių interneto svetainės, tokios kaip www.eperiodika.lt, 

www.elaba.lt, http://scholar.google.lt. 

 

 

 

 

 

http://www.eperiodika.lt/
http://www.elaba.lt/
http://scholar.google.lt/
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Bibliotekos ryšiai su įžymiais žmonėmis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis 

   34 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Bibliotekos partneriai  

1.  
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Direktorė – doc. dr. 

Silva Pocytė. 

2.  
Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske (Rusijos Federacija). Ministras patarėjas, laikinai 

atliekantis konsulato vadovo funkcijas – Bronius Makauskas. 

3.  Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejus. Direktorė – Aldona Ruseckaitė. 

4.  
Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), kurios skyrius įsteigtas Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje.  

5.  Lietuvos XXVII knygų mylėtojų draugija (Kaunas). 

6.  Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD). 

7.  Lietuvos dailininkų sąjunga. 

8.  Lietuvos rašytojų sąjunga. 

9.  Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. 

10.  Lietuvai pagražinti draugija. Pirmininkas Juozas Dingelis (Vilnius); LPD skyriai rajonuose. 

11.  Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“. 

12.  Fotografų klubas ,,Fotojūra“ (Tauragė). 

13.  Tauragės krašto muziejus. 

14.  Tauragės kultūros centras. 

15.  Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatas. 

16.  Tauragės suaugusiųjų dailės studija. Vadovės – Jurgita Navickienė ir Vida Karbauskienė. 

17.  Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės skyrius. 

18.  
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Pagėgių rinktinė. 

19.  
Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė). Direktorė – 

Birutė Servienė. 

20.  Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“. 

21.  Vydūno draugija. 

22.  Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

23.  Šilutės Hugo Šojaus muziejus. 

24.  Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Tauragės poskyris. 

25.  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka.  

26.  Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. 

27.  Klaipėdos rajono Juozo Lankučio viešoji biblioteka. 

28.  Jurbarko, Neringos, Palangos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skuodo rajonų viešosios bibliotekos. 

29.  

Pasaulio lietuvių bendruomenė.  

Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė, 

Kultūros komisijos pirmininkė, „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos steigėja Jūratė Caspersen 

(Jablonskytė). 

30.  Jurbarko, Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skaudvilės literatų sambūriai. 

31.  Pagėgių krašto literatų sambūris.  

32.  Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“. 

33.  Pagėgių savivaldybės seniūnijos. 

34.  Pagėgių savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės. 

35.  
Pagėgių krašto kultūros įstaigos – Kultūros centras, M. Jankaus muziejus, VšĮ „Pagėgių krašto 

turizmo informacijos centras“. 

36.  Pagėgių savivaldybės mokyklos. 

37.  AB „Swedbank“. 
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Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka visada atvira gražioms, prasmingoms kultūrinėms 

bičiulystėms su kitomis Pagėgių krašto, šalies bei užsienio organizacijomis, įstaigomis, įžymiais 

asmenimis. Vienas iš tokių kultūrinio, švietėjiško bendradarbiavimo pavyzdžių – 2017 m. rugsėjo 28 

d. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykęs edukacinis Europos kalbų dienos minėjimo 

renginys, organizuotas bibliotekai bendradarbiaujant su Tauragės Europe Direct informacijos centru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniu šios virtualios edukacijos akordu tapo interaktyvusis žinių apie Europos žemyno 

kalbas gilinimo turnyras „Europa – kalbų ženkluose“. Šį sudėtingą, iš septynių temų – „Bendrieji 

klausimai apie kalbas“, „Ženklai ir rašyba“, „Etimologija“, „Šalys ir kalbos“, „Kalbų šeimos“, 

„Įvairūs“, „Gestų kalba“ – sudarytą, galvosūkį išnarplioti stengėsi renginyje svečiavęsi Pagėgių 

Algimanto Mackaus gimnazijos IV g klasių gimnazistai, į biblioteką atlydėti anglų kalbos mokytojų 

metodininkių Aušros Andriekienės bei Aušros Zongailienės. 

 Susiskirstę į „Varlyčių“, „Vabalų“, „Abiturientų“ ir „Eruditų“ komandas, gimnazistai 

entuziastingai varžėsi tarpusavyje, siekdami ne tik teisingai atsakyti į maždaug pusšimtį virtualios 

viktorinos klausimų ir tokiu būdu papildyti savo žinių „bagažą“, bet ir gauti palankų mokytojų 

vertinimą, laimėti puikių prizų. Turnyrą laimėjo „Abiturientų“ komanda, garbingos 2-oji ir 3-ioji 

vietos atiteko „Varlyčių“ ir „Vabalų“ komandoms, o „Eruditai“ džiaugėsi ir 4-ąja vieta, mat 

pralaimėjusio neliko nė vieno: visi mokiniai ir jų mokytojos apdovanoti Europos žemėlapiais, 

informaciniais leidiniais apie Europos žemyną ir užrašinėmis. 

Europos kalbų dienos minėjime dalyvavę gimnazijos mokiniai vieningai nusprendė, kad jų širdys 

neabejingos vienintelei kalbai – lietuvių, ir drauge su pedagogėmis Aušra Andriekiene bei Aušra 

Zongailiene bibliotekoje išraiškingai skandavo šūkį: „Aš myliu lietuvių kalbą, nes tai – mano gimtoji 

kalba. Valio!“. Vaizdo įrašas, kuriame įamžintas šis šūkis, bus pateiktas minėtojo rekordo siekiantiems 

organizatoriams ir, tikimasi, atguls į didžiausią kada nors sukurtą, vien tiktai kalboms skirtą, videoteką. 

 

Vyksta turnyras „Europa – kalbų ženkluose“. 
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2017 m. įsimintinų bendradarbiavimo akimirkų fragmentai: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bibliotekininkės su medalio „Už nuopelnus Pagėgių 

kraštui“ laureate (2017 m.) – Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės pirmininke Jūratė Caspersen 2017 m. 

vasario 16-ąją. 

Bibliotekininkės su Pagėgių savivaldybės 

administracijos seniūnijų seniūnais. 

Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės 

mokyklos moksleivių, mokytojų ir bibliotekos 

bendruomenės fotosesija, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio šventės 

sutiktuvėms. 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos gimnazistai  

ir mokytojas Robertas Maziliauskas. 

Europos kalbų dienos minėjimo dalyviai. 
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 V. METODINĖ VEIKLA 

 

2017 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys – bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės 

kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, dalyvavimas regioniniu ir nacionaliniu mastu vykdomų 

bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje, naujų pažangių darbo ir veiklos metodų 

diegimas krašto bibliotekose, prioritetinis dėmesys krašto gyventojų reikmių bibliotekose tenkinimui. 

Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktas reguliarus darbas su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

filialų darbuotojomis. Tai: išsamus konsultavimas bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos 

klausimais, renginių žanrų ir formų kaitos, jų organizavimo, ir pateikimo visuomenei metodika, 

bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių parengimo metodika, naujausi 

archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos nuostatų pakitimai ir papildymai, publikacijų apie 

bibliotekos veiklą rašymo taisyklės, naujausių regiono ir Lietuvos bibliotekininkystės gairių sklaida, 

inovatyvių darbo metodų taikymo profesinėje veikloje galimybių pristatymas, elektroninių paslaugų 

lankytojams teikimo nuostatos ir kt. 

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos darbuotojos 2017 m. gilino ir plėtė savo 

bibliotekininkystės žinias išvažiuojamųjų profesinio tobulinimosi išvažiuojamųjų profesinių-kultūrinių 

edukacijų, mokslinių-praktinių seminarų, konferencijų ir kt. renginių metu. Akcentuotina, jog 

einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, atstovaudami Pagėgių 

krašto bibliotekinę bendruomenę, itin aktyviai, prasmingai ir gražiai įsiliejo į regioniniu bei 

nacionaliniu mastu organizuojamas bibliotekinio ir kultūrinio pobūdžio veiklas.  

2017 m. Pagėgių krašto bibliotekininkai pirmą kartą dalyvavo tokiuose savo nenutrūkstamam 

profesiniam augimui aktualiuose renginiuose kaip šie: 

2017 m. vasario 23 d. – Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (Vilnius), Lietuvos 

kultūros instituto (LKI) (Vilnius) ir Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) (Vilnius) organizuotoje 

18-oje Vilniaus knygų mugėje (tema – lietuviški ženklai pasaulyje). Mugės metu Pagėgių krašto 

bibliotekininkai aplankė šalies didžiųjų viešųjų bibliotekų erdvę, kurioje turėjo galimybę sudalyvauti 

įvairiose vaikams, jaunimui bei suaugusiems skirtose interaktyviose, literatūrinėse, kūrybinėse, 

edukacinėse veiklose: išsirinkti „gydomąją“ knygą „Literatūrinėje vaistinėje“, naudotis „Vaiko 

lūkesčių bibliotekos“ teikiamomis paslaugomis, semtis išminties iš „Bibliorakulo“, leistis į virtualaus 

pasaulio gelmes bei literatūrines keliones „Bibliotekų laboratorijoje“, užmegzti dialogą su knyga 

„Gyvojoje bibliotekoje“, išbandyti minties miklumą sudalyvaujant žaidimuose „Knygosūkis“, „Knygų 

lobis“, „Žaliapėdis“ bei „Pasižvalgymai po Vilnių“, pasigaminti unikalų rankdarbį įsegamų ženkliukų 

gamyklėlėje ir kt. Su kolegomis bibliotekininkais aptartos bendradarbiavimo galimybės interaktyvių 

kūrybinių edukacijų bei naujausių išmaniųjų technologijų pristatymo Pagėgių krašto gyventojams 

srityse.  
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojams lankantis Vilniaus knygų mugės metu 

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ įsikūrusiame Spaudos centre, VIP klube, mokslo, 

grožinės bei specializuotos literatūros sekcijose, vaikų literatūros ir muzikos salėse, kūrybinėje 

studijoje, literatų svetainėje bei rašytojų kampe, sutikta daug Lietuvos žymių raštijos, kultūros, 

mokslo, muzikos pasaulio atstovų, su kuriais užmegzti gražios bičiulystės ryšiai ir dalintasi idėjinėmis 

įžvalgiomis apie bendrų kultūrinių veiklų įgyvendinimo perspektyvas Pagėgių krašto bibliotekose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 19 d. – Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojų darbinė-

edukacinė išvyka po lankytinas Žemaitijos regiono, Plungės krašto vietas, skirta Kultūros dienai 

paminėti. Dalyvauta pažintinėse-profesinėse-kultūrinėse ekskursijose po Žemaičių dailės muziejų 

(Plungė) bei Plungės rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Pagėgiškiams bibliotekininkams pristatyta 

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvės, ekspozicijos, istorija, misija, vizija, 

pagrindinės veiklos kryptys, planuojami darbai. Pagėgių krašto bibliotekininkai taipogi pasidalino 

profesine patirtimi ir įžvalgomis apie bendradarbiavimo ateityje galimybes. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojos – Vilniaus knygų mugės dalyvės. 

Pagėgių bibliotekininkės bendrauja su  

Pagėgių krašto Garbės piliečiu  

prof. habil. dr. Domu Kaunu. 

Bibliotekos atstovės dalyvauja Vilniaus knygų mugės edukacinėse veiklose. 
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Ekologiškuose-biodinaminiuose ūkiuose „Miško sodai“ (Visvainių kaimas, Plungės rajonas)) 

vykusioje praktinėje-etnografinėje edukacijoje „Tautinis kostiumas“ kurtos tautinių raštų kostiumais 

padabintos rankų darbo lėlės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. birželio 9 d. – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios 

bibliotekos organizuotas XVI-asis Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis „Parubežio nuotykiai: 

kultūrinis-sportinis eksperimentas“, kuris vyko Taurų nuotykių parke (Tauragės r.). Pirmą kartą 

tradiciniame Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje dalyvavęs Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos kolektyvas prisistatymo metu kolegoms padovanojo nuotaikingą Pagėgių kraštą ir 

biblioteką reprezentuojančią dainą, atvežė pro griežtų „žandarų“ saugomą patikros „postą“ 

„kontrabanda“ praneštų lauktuvių bei pristatė vienus iš pagrindinių Mažosios Lietuvos kultūros ir 

istorijos aspektus atspindintį kiemelį. Čia užsukę kolegos galėjo paskaityti pirmąją gramatiką, 

katekizmą ar į lietuvių kalbą išverstą bibliją. 

Pagėgių krašto bibliotekinė bendruomenė varžėsi įvairiose sporto rungtyse: „Pabiegims ant 

suderėjima paminkla“, „Skuosk nuo žandara“, „Skrydis virš drakuona lizda“, „Spirk žandarui į vartus“ 

Pagėgių savivaldybės kultūros darbuotojai – 

Žemaičių dailės muziejuje Plungėje. 

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Violeta Skierienė pristato biblioteką. 

Edukacijos „Tautinis kostiumas“ akimirkos... 
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ir kt. Bibliotekų vadovai, tarp kurių – ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda 

Jašinskaitė-Jasevičienė, dalyvavo specialioje bibliotekų direktorių rungtyje bei konferencijoje „Etninė 

kultūra bibliotekų gyvenime“. 

 Visi sąskrydžio dalyviai bei svečiai turiningai ir prasmingai leido laiką, dalyvaudami 

edukacinėje valandoje „Parubežio tradicijos: papročiai ir dabartis“. Susumavus visų rungčių rezultatus, 

Pagėgių krašto bibliotekininkai iš 16-okos dalyvavusių bibliotekininkų komandų užėmė garbingą 7-ą 

vietą ir pelnė padėkos raštą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 29 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų 

išvažiuojamoji kultūrinė-kraštotyrinė edukacija į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinę (Pagėgiai) ir Rambyno regioninio parko Lankytojų centrą (Bitėnai, Pagėgių sav.). 

Edukacijos metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės ryšių su visuomenė 

specialistė Asta Šimkuvienė pristatė šios įstaigos misiją, viziją bei užsibrėžtus veiklos tikslus, apžvelgė 

jau eilę metų plėtojamus gražaus kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos bendruomenė. Aplankytos erdvės ir pristatytos daugumą jų puošiančios įvairios 

„Pagautos“  įsimintinos bibliotekininkų sąskrydžio akimirkos... 
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ekspozicijos (meno darbų, įstaigos veiklos istoriją iliustruojančių eksponatų, darbuotojų pasiekimų 

sportinėje srityje įvertinimo ženklų ir kt.). 

Rambyno regioninio parko Lankytojų centre (Bitėnai, Pagėgių sav.) bibliotekininkes pasitikusi 

vyriausioji specialistė, kultūrologė Giedrė Skipitienė pristatė Pagėgių krašto kultūros istorijos lobyną:  

apžvelgė Rambyno apylinkių istoriją, įžymių kraštiečių gyvenimo indėlį į šių vietovių kultūrinį aruodą, 

plėtotos čionykščių verslų, amatų temos. Pasitelkiant vaizdines priemones, supažindinta su 

lietuvininkų gyvenimo būdu, tautiniu kostiumu. Pasakota apie archeologinius radinius, Vilkyškių 

kalvagūbrio geologinės sandaros ypatumus, šio krašto gamtos turtus. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 m. lapkričio 17 d. – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos organizuotas 

ir šioje bibliotekoje (Vilnius) vykęs Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti 

skirtas mokslinis-praktinis seminaras „Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume minėti?“, 

kuriame dalyvavo ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai. Seminaro metu mokslininkai 

bei didžiųjų šalies viešųjų bibliotekų jaunieji bibliotekininkai skaitė pranešimus apie tarpukario 

Lietuvoje vyravusias socialinio, kultūrinio, literatūrinio, politinio gyvenimo ypatybes, tautinių vertybių 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinės veiklos apžvalga. 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinės parengtų ekspozicijų pristatymas. 

Bendra nuotrauka atminčiai. Kraštotyrinė-informacinė valanda  

Rambyno regioninio parko Lankytojų centre. 
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formavimo dėsningumus. Remiantis skaitytų pranešimų turiniu, dalintasi mintimis apie būdus, kuriais 

būtų prasminga bei gražu įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus, šalyje minėtinus 

2018-aisiais. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. kvalifikacijos kursai, krašto organizacijų, įstaigų, institucijų renginiai, seminarai  

ir konferencijos, kuriose dalyvavo bibliotekos darbuotojai  

   35 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Užsiėmimo forma ir pavadinimas Dalyviai Organizatoriai 

Renginio 

vieta 

1.  01.13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas 

„Sausio 13-oji – LAISVĖ IR 

GYVENIMAS“. 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

L. Fetingienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

2.  02.16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

L. Fetingienė, 

D. Jonelienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

Seminaro „Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume minėti?“ akimirkos.  

(Nuotraukų autorė – Vika Petrikaitė) 
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3.  02.23 18-oji Vilniaus knygų mugė. Tema 

– lietuviški ženklai pasaulyje. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Jogienė. 

UAB „Litexpo“ – 

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

(Vilnius), 

Lietuvos kultūros 

institutas (LKI) 

(Vilnius) ir 

Lietuvos leidėjų 

asociacija (LLA) 

(Vilnius). 

UAB 

„Litexpo“ – 

Lietuvos 

parodų ir 

kongresų 

centras 

(Vilnius). 

4.  02.27 Užgavėnių šventė „Morės polka“. M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė,  

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

5.  02.28 Užgavėnių šventė „Margi blynai, 

margi blynai...“. 

N. Šedienė. Pagėgių sav. 

Lumpėnų kaimo 

bendruomenė. 

Pagėgių sav. 

administraci- 

jos Lumpėnų 

seniūnijos 

kiemelis. 

6.  03.04 Pavasario jomarkas Vilkyškių 

dvare. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Šedienė, 

N. Jogienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių sav. 

Vilkyškių 

miestelio 

bendruomenė, 

Pagėgių krašto 

turizmo 

informacijos 

centras, Pagėgių 

sav. 

administracijos 

Vilkyškių 

seniūnija, Pagėgių 

sav. kultūros 

centras ir Vietos 

veiklos grupė 

„Pagėgių kraštas“. 

Vilkyškių 

dvaro kiemas 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.). 

7.  03.11 Teatralizuotas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas „Esmi spindulys 

begalinės šviesos“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

8.  03.30 Seminaras „Mažosios Lietuvos 

savitumas, istorija ir etninė 

kultūra“. 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė,  

J. Eidikaitienė. 

Senųjų kaimo 

tradicijų kultūros 

centras (Bikavėnų 

k., Šilutės raj. 

sav.), Katyčių 

seniūnija. 

Katyčių 

seniūnijos salė 

(Šilutės raj. 

sav.). 

9.  04.04 Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos 

bendradarbiavimo programos 

mokymai. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Interreg Lietuva-

Polska Europos 

regioninės plėtros 

fondas. 

Kaunas. 

10.  04.05 Edukaciniai užsiėmimai 

„Kviečiame prie tradicinio Velykų 

stalo“. 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 
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11.  04.07 Johaneso Bobrovskio 100-ųjų 

gimimo metinių minėjimas. 

L. Norbutienė. Pagėgių sav. 

Vilkyškių  

J. Bobrovskio 

gimnazija. 

Pagėgių sav. 

Vilkyškių  

J. Bobrovskio 

gimnazija. 

12.  04.09 Tarptautinis vargonų muzikos 

festivalis, skirtas Johaneso 

Bobrovskio 100-osioms gimimo 

metinėms. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė. 

J. Bobrovskio 

draugija 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.) ir 

Vilkyškių 

evangelikų 

liuteronų parapija. 

Vilkyškių 

evangelikų 

liuteronų 

bažnyčia. 

13.  04.19 Darbinė-edukacinė Pagėgių 

savivaldybės kultūros įstaigų 

darbuotojų išvyka po lankytinas 

Žemaitijos regiono, Plungės krašto 

vietas, skirta Kultūros dienai 

paminėti. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

T. Biliūnienė. 

Pagėgių sav. 

administracija. 

Žemaitijos 

regionas, 

Plungės 

kraštas. 

14.  04.20 Projektų, skirtų  Interreg VA 

Lietuva – Polska bendradarbiavimo 

programos finansavimui gauti, 

rengimo darbo grupės vizitas. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Pagėgių sav. 

administracija. 

Punsko 

valsčius 

(Lenkija). 

15.  04.28-

29 

Jaunimo naktis. L. Fetingienė. Pagėgių krašto 

neformali 

jaunimo 

organizacija  

„Z Karta“. 

Pagėgių sav. 

Pagėgių 

pradinės 

mokyklos 

sporto salė. 

16.  05.02 Motinos dienos minėjimas „TAU, 

MAMA“. 

T. Biliūnienė. Pagėgių sav. 

Stoniškių 

pagrindinės 

mokyklos Šilgalių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras. 

Pagėgių sav. 

Stoniškių 

pagrindinės 

mokyklos 

Šilgalių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras. 

17.  05.03 Pagėgių savivaldybės mero ir 

administracijos direktorės 

susitikimas su krašto gyventojais 

bei 2016 m. veiklos ataskaitos 

pristatymas. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Pagėgių sav. 

administracija. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

18.  05.05 Šeimos šventė „Ant Tavo rankų 

supasi gerumas“. 

N. Jogienė. Pagėgių 

savivaldybės 

Piktupėnų 

pagrindinė 

mokykla. 

Pagėgių 

savivaldybės 

Piktupėnų 

pagrindinė 

mokykla. 

19.  05.15 Tarptautinės šeimos dienos 

minėjimas. 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė. 

Asociacija 

„Pagėgių 

bendruomenė“. 

Pagėgių  

A. Mackaus 

gimnazijos 

stadionas. 

20.  05.19 Šilalės rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos įkūrimo  

80-mečio šventinis minėjimas. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Šilalės raj. sav. 

viešoji biblioteka. 

Šilalės raj. sav. 

viešoji 

biblioteka. 

21.  05.20 Tarptautinė muziejų naktis 

Bitėnuose – Bitnaktis. 

A. Andrulienė. Pagėgių sav.  

M. Jankaus 

Pagėgių sav.  

M. Jankaus 
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muziejus. muziejus. 

22.  05.26 Tarptautinis festivalis Pagėgių 

krašte „Poezijos pavasaris 2017“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

L. Norbutienė. 

Organizatorius 

Pagėgių krašte - 

VšĮ Pagėgių 

krašto turizmo 

informacijos 

centras. 

Vilkyškių 

dvaras 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.). 

23.  05.27 Turizmo sezono atidarymas 

Vilkyškiuose. 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė,  

L. Norbutienė. 

VšĮ Pagėgių 

krašto turizmo 

informacijos 

centras, Pagėgių 

sav. Vilkyškių 

kaimo 

bendruomenė, 

Pagėgių sav. 

administracijos 

Vilkyškių 

seniūnija, Pagėgių 

sav. kultūros 

centras. 

Vilkyškių 

dvaras 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.). 

24.  05.31 Motinos dienai, Tėvo dienai ir 

Tarptautinei šeimos dienai paminėti 

skirtas Pagėgių sav. Vilkyškių   

J. Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų 

E. Jagomasto pagr. ugdymo 

skyriaus mokinių koncertas 

„Dainuokime drauge“. 

N. Šedienė. Pagėgių sav. 

Vilkyškių  

J. Bobrovskio 

gimnazijos 

Lumpėnų E. 

Jagomasto pagr. 

ugdymo skyrius. 

Pagėgių sav. 

Lumpėnų 

laisvalaikio 

salė. 

25.  06.02, 

15 

Tęstinis seminaras „Kultūros 

inovacijos, sklaida ir vietovės 

identiteto stiprinimas: 

pasiteisinančios kultūros rinkodaros 

strategijos“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

VšĮ Ateities 

visuomenės 

institutas 

(Vilnius). 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

26.  06.09 XVI-asis Žemaitijos 

bibliotekininkų sąskrydis 

„Parubežio nuotykiai: kultūrinis-

sportinis eksperimentas“. 

 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

T. Biliūnienė, 

L. Norbutienė, 

V. Kanovienė. 

Tauragės raj. sav.  

B. Baltrušaitytės 

viešoji biblioteka. 

Taurų 

nuotykių 

parkas 

(Tauragė). 

27.  06.14 Atminties rytmetis „Laisvė alsuoja 

gimtinės spalvomis...“, skirtas 

Gedulo ir vilties dienai paminėti. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Birutės g., 

Pagėgiai. 

28.  06.19 VŠĮ Ateities visuomenės institutas 

(Vilnius) moderuojamo projekto 

„Kultūros produktų/paslaugų 

kokybės ir prieinamumo didinimas, 

ugdant regionų kultūros darbuotojų 

kompetencijas: kultūrinės 

inovacijos ir jų sklaida, kuriant 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 
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kultūrinį regiono identitetą“ 

pristatymas, užduočių pateikimas ir 

darbas grupėse. 

29.  06.20 „Amžinosios Rambyno kalno 

knygos“ parodos atidarymas (iš 

renginių ciklo „Vienos knygos 

paroda“). 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Lietuvos 

nacionalinės  

M. Mažvydo 

bibliotekos 

Dokumentinio 

paveldo tyrimų 

departamentas 

(Vilnius). 

Lietuvos 

nacionalinė  

M. Mažvydo 

biblioteka 

(Vilnius). 

30.  06.23 Joninių šventė „Rambynas. Joninės 

Mažojoje Lietuvoje“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Rambyno 

kalnas 

(Bitėnai, 

Pagėgių sav.). 

31.  06.27 Darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialisto, dirbančio visų 

ekonominės veiklos rūšių įmonėse, 

mokymo programa. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

UAB „SDG“ 

(Kaunas). 

UAB „SDG“ 

Tauragės 

skyrius 

(Tauragė). 

32.  07.06 Valstybės (Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienos 

minėjimas. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

A. Andrulienė. 

Asociacija 

„Pagėgių 

bendruomenė“. 

Pagėgiai - 

Rambyno 

kalnas 

(Bitėnai, 

Pagėgių sav.). 

33.  07.07 Seminaras „Evangelikų liuteronų 

kapinės Mažojoje Lietuvoje – 

istorinis kultūrinis paveldas, kurį 

reikia išsaugoti“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė. 

Pasaulio lietuvių 

bendruomenės 

Kultūros 

komisijos 

pirmininkė Jūratė 

Caspersen 

(Šveicarija). 

Pagėgių sav. 

viešoji 

biblioteka. 

34.  07.08 Seminaras „Evangelikų liuteronų 

kapinės Mažojoje Lietuvoje – 

istorinis kultūrinis paveldas, kurį 

reikia išsaugoti“. Senųjų evangelikų 

liuteronų kapinių tvarkymas. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

A. Andrulienė. 

Pasaulio lietuvių 

bendruomenės 

Kultūros 

komisijos 

pirmininkė Jūratė 

Caspersen 

(Šveicarija). 

Būbliškių, 

Mikytų ir 

Grigolaičių 

kapinės 

(Pagėgių 

savivaldybė). 

35.  07.15 Kentrių kaimo bendruomenės 15-os 

metų minėjimo šventė „Kai praeitį 

atgal susigrąžinam...“. 

J. Tūtoraitienė. Pagėgių sav. 

Kentrių kaimo 

bendruomenės 

taryba. 

Pagėgių sav. 

Kentrių kaimo 

bendruome- 

nės parkelis. 

36.  07.22 Tradicinė 20-oji Natkiškių kaimo 

šventė „Šv. Ona – duonos ponia“. 

A. Andrulienė, 

D. Jonelienė. 

Pagėgių sav. 

Natkiškių kaimo 

bendruomenė. 

Pagėgių sav. 

Natkiškių 

kaimo 

parkelis. 

37.  07.29 Vilkyškių dvaro šventė. A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių sav. 

administracijos 

Vilkyškių 

seniūnija, 

Pagėgių sav. 

Vilkyškių kaimo 

bendruomenė, 

Lietuvos 

evangeliškos 

Vilkyškių 

dvaro kiemelis 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.). 
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bažnytinės 

muzikos 

sandrauga 

(LEBMS), VšĮ 

Pagėgių krašto 

turizmo 

informacijos 

centras. 

38.  08.04 Tradicinė Lumpėnų kaimo šventė. J. Eidikaitienė, 

N. Šedienė. 

Pagėgių sav. 

Lumpėnų kaimo 

bendruomenė, 

Pagėgių sav. 

administracijos 

Lumpėnų 

seniūnija. 

Pagėgių sav. 

administraci- 

jos Lumpėnų 

seniūnijos 

kiemelis. 

39.  08.11 Sueiga pas Martyną Jankų. M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė. 

Pagėgių sav.  

M. Jankaus 

muziejus. 

 

Bitėnų 

kapinaitės ir 

Pagėgių sav. 

M. Jankaus 

muziejus. 

40.  08.14 Žukų kaimo bendruomenės 

tradicinė kaimo šventė „Čia gimėm 

– čia augom“. 

A. Andrulienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių sav. 

Žukų kaimo 

bendruomenė. 

Žukų kaimo 

bendruomenės 

kiemelis 

(Žukai, 

Pagėgių sav.). 

41.  09.22 Su jaunimo dirbančių Pagėgių 

krašto įstaigų, organizacijų, 

jaunuomenės susitikimas su LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos viceministru Eitvydu 

Bingeliu, Jaunimo skyriaus vedėja 

Jolanta Sakalauskiene, Moterų ir 

vyrų lygybės skyriaus vyriausiąja 

specialiste Aurelija Mineikaite bei 

LR Jaunimo reikalų departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktoriumi Jonu 

Laniausku (Vilnius). 

R. Vaitkuvienė, 

L. Fetingienė; 

A. Andrulienė. 

LR Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija 

(Vilnius).  

 

Pagėgių sav. 

viešoji 

biblioteka. 

42.  09.22 Kultūrinė edukacija „Pabėgimo 

kambarys“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė. 

VšĮ Kūrybos ir 

inovacijų 

laboratorija 

Vilnius) ir 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

 

43.  10.03 Konstitucijos dienai ir LR 

Konstitucijos 25-mečiui paminėti 

skirtas Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos egzaminas (1-asis 

etapas). 

L. Fetingienė. Pagėgių sav. 

administracija. 

Pagėgių sav. 

viešoji 

biblioteka. 

44.  10.05 Koordinacinio centro „Gilė“ 

(Šilalė) seminaras. 

 

N. Šedienė. Pagėgių sav. 

administracijos 

Lumpėnų 

seniūnija. 

Pagėgių sav. 

viešosios 

bibliotekos 

Lumpėnų 

filialas. 

45.  10.12 Piliakalnių metams paminėti skirtos 

pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 
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darbų parodos „Piliakalniai – tautos 

dvasios simbolis“ pristatymas. 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė. 

centras. 

46.  10.19 Vydūno metų sutiktuvėms skirtas 

renginys. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

J. Eidikaitienė. 

Rambyno 

regioninio parko 

direkcija (Bitėnai, 

Pagėgių sav.). 

 

Bitėnų 

(Pagėgių sav.) 

kapinaitės ir 

Rambyno 

regioninio 

parko 

Lankytojų 

centras 

(Bitėnai, 

Pagėgių sav.). 

47.  11.16 Prevencinė paskaita „Prekybos 

žmonėmis pavojai. Kas tai?“  

(lekt. – soc. darbuotoja  

Ž. Morkūnaitė). 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

L. Fetingienė. 

Kovos su prekyba 

žmonėmis ir 

išnaudojimu 

centro (Kaunas) 

Tauragės skyrius. 

Pagėgių sav. 

viešoji 

biblioteka. 

48.  11.17 Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti skirtas 

mokslinis-praktinis seminaras 

„Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir 

kaip turėtume minėti?“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

S. Vitkutė, 

L. Fetingienė. 

Lietuvos 

mokslų 

akademijos 

Vrublevskių 

biblioteka 

(Vilnius).  

Lietuvos 

mokslų 

akademijos 

Vrublevskių 

biblioteka 

(Vilnius). 

49.  11.18 Pagėgių krašto bendruomenių 

atstovų „Gerosios patirties ir 

projektinės sklaidos konferencija 

Druskininkų VVG“. 

L. Norbutienė. Vietos veiklos 

grupė ,,Pagėgių 

kraštas“, Pagėgių 

sav. Vilkyškių 

kaimo 

bendruomenė. 

Druskininkai. 

 

50.  11.21 LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

finansuojamo VŠĮ Kūrybos ir 

inovacijų laboratorijos (Vilnius) 

įgyvendinamo projekto „Ačiū“ 

kūrybinės veiklos „Graffiti 

dirbtuvės Tavo mieste“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

L. Fetingienė, 

A. Andrulienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

51.  11.23-

24 

Mokymai bibliotekų vadovams 

„Vadovų ir darbuotojų ugdymas“ 

(lekt. – Diana Palivonienė ir 

Viktorija Matusevičiūtė (Vilnius)). 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Lietuvos 

nacionalinė  

M. Mažvydo 

biblioteka, 

įgyvendindama 

projektą 

„Bibliotekų 

specialistų 

mokymai“. 

Viešbutis 

„Dainava“ 

(Druskininkai). 

52.  11.28 Labdaros ir paramos fondo 

„Švieskime vaikus“ (Vilnius) akcija 

„Vaikų bibliotekėlė“. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

J. Tūtoraitienė, 

L. Norbutienė. 

Labdaros ir 

paramos fondas 

„Švieskime 

vaikus“ (Vilnius). 

 

Pagėgių sav. 

viešoji 

biblioteka. 
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53.  11.29 Tarptautinės draugo dienos 

minėjimas ir projekto „Kultūros 

produktų/paslaugų kokybės ir 

prieinamumo didinimas, ugdant 

regionų kultūros darbuotojų 

kompetencijas: kultūrinės 

inovacijos ir jų sklaida, kuriant 

kultūrinį regiono identitetą“ 

aptarimas bei susitikimas su 

projekto veiklų dalyviais. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

54.  11.30 Tilžės akto dienos paminėjimas. M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Pagėgių sav.  

M. Jankaus 

muziejus. 

Pagėgių sav. 

M. Jankaus 

muziejus. 

55.  12.01 Jaunimo, darbo biržos ir verslo 

atstovų susitikimas. 

L. Fetingienė. Pagėgių sav. 

administracija. 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras. 

56.  12.01 Kalėdinė šventė Vilkyškių dvare. J. Eidikaitienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių sav. 

administracijos 

Vilkyškių 

seniūnija, 

Pagėgių sav. 

Vilkyškių kaimo 

bendruomenė, 

Pagėgių sav. 

Vilkyškių 

bendruomenės 

jaunimo klubas 

,,KEY“. 

Vilkyškių 

dvaro kiemelis 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.). 

57.  12.02 Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio sutiktuvėms skirta 

ekskursija „Senamiesčio paslaptys“. 

N. Šedienė. Pagėgių sav. 

Lumpėnų kaimo 

bendruomenė. 

Kauno 

senamiestis. 

58.  12.08 Pagėgių miesto kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė, 

J. Eidikaitienė, 

Z. Genutienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras, 
Pagėgių sav. 

administracijos 

Pagėgių seniūnija, 

UAB „Pagėgių 

komunalinis 

ūkis“. 

Birutės g. 

(Pagėgiai). 

59.  12.10 Šv. Mišios už kultūros darbuotojus, 

skirtos advento laikotarpiui 

paminėti. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

L. Fetingienė. 

Pagėgių  

Šv. Kryžiaus 

bažnyčia. 

Pagėgių  

Šv. Kryžiaus 

bažnyčia. 

60.  12.11 Pagėgių vaikų globos namų 

šeimynų atvirų durų dienų 

baigiamasis Padėkos renginys-

popietė. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė. 

Pagėgių vaikų 

globos namai 

(Pagėgiai). 

Pagėgių vaikų 

globos namai 

(Pagėgiai). 

61.  12.12 Pagėgių sav. administracijos 

Lumpėnų seniūnijos eglutės 

įžiebimo šventė. 

N. Šedienė. Pagėgių sav. 

administracijos 

Lumpėnų 

seniūnija, 

Pagėgių sav. 

Vilkyškių  

J. Bobrovskio 

Pagėgių sav. 

administraci- 

jos Lumpėnų 

seniūnijos 

kiemelis. 
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gimnazijos 

Lumpėnų E. 

Jagomasto pagr. 

ugdymo skyrius. 

62.  12.13 Klaipėdos regiono bibliotekų 

tarybos posėdis.  

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Klaipėdos 

apskrities viešoji 

I. Simonaitytės 

biblioteka. 

Klaipėdos 

apskrities 

viešoji  

I. Simonaitytės 

biblioteka. 

63.  12.15 Lietuvos miestų vietos 

bendruomenių konferencija. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

A. Andrulienė. 

Lietuvos vietos 

bendruomenių 

organizacijų 

sąjunga (Vilnius). 

Viešbutis 

„Park Inn by 

Radisson“ 

(Kaunas). 

64.  12.15 Advento vakaras „Šimtas ir viena 

pasaka“ ir Kalėdinės eglutės 

įžiebimas. 

Z. Genutienė. Pagėgių sav. 

Stoniškių 

pagrindinė 

mokykla, Pagėgių 

sav. 

administracijos 

Stoniškių 

seniūnija, Pagėgių 

sav. Stoniškių 

kaimo 

bendruomenė. 

Pagėgių sav. 

administraci- 

jos Stoniškių 

seniūnijos 

kultūros 

namai. 

65.  12.16 Tradicinis kalėdinis žąsų turgus 

Mažojoje Lietuvoje. 

M. Jašinskaitė-

Jasevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Jogienė. 

Pagėgių sav. 

kultūros centras. 

Turgaus g. 

(Pagėgių 

miestas). 

66.  12.22 Kalėdinis karnavalas. L. Fetingienė. Pagėgių  

A. Mackaus 

gimnazija. 

Pagėgių  

A. Mackaus 

gimnazija. 

67.  12.26 Teatralizuota aštuoniolikos trečiojo 

tūkstantmečio Kalėdų Senelių 

kelionė po Pagėgių kraštą. 

A. Andrulienė, 

J. Tūtoraitienė. 

Asociacija 

„Pagėgių 

bendruomenė“. 

Pagėgių 

kraštas. 

 

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

 

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos regiono bibliotekų metodikos centru – Klaipėdos 

apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos 

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

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento 

Bibliotekininkystės skyriaus organizuotas bibliotekinis tyrimas „Savivaldybių viešųjų bibliotekų 

fondų sistema“, skirtas savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų būklės (struktūros, sudėties, 

dislokacijos, komplektavimo ir dokumentų paskirstymo savivaldybių viešųjų bibliotekų (trump. – 

SVB) sistemoje problemų, dokumentų panaudos ir kt.) išsiaiškinimui; 
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 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuota prenumeruojamų lietuviškų el. 

knygų analizė, skirta el. knygų paieškos, atrankos ir panaudos teigiamų bei neigiamų aspektų 

nustatymui; 

 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); 

 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotas anketinis tyrimas 

„Jaunimo poreikiai bibliotekoje“, skirtas pažinti jaunimo naudojimosi bibliotekos paslaugomis 

ypatumus ir sužinoti jų poreikius. 

Vietiniai (Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemos masto) 

bibliotekinio pobūdžio tyrimai: 

 formuliarų analizė naudojama siekiant nustatyti bibliotekos šaltinių teminę paklausą, konkrečių 

autorių raštijos darbų populiarumą, skaitomumą bibliotekoje arba tam tikrų šalių, tautybių rašytojų 

kūrinių paklausą; 

 užklausų analizė padeda išsiaiškinti bibliotekos komplektuojamo dokumentų fondo spragas ir 

bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimo galimybes; 

 bibliotekos vartotojų ir apsilankymų skaičiaus pokyčių stebėjimai. Atsižvelgiant į šio tyrimo 

rezultatus nustatomas bibliotekos darbuotojų vykdomos veiklos efektyvumas ir nauda. 

Vietiniai bendrojo kultūrinio pobūdžio tyrimai: 

 priemonių ir būdų, pasitelkiamų kultūrinės veiklos tobulinimui, analizė, naudojama siekiant 

biblioteką paversti patrauklia, įdomia, savita, kaskart maloniai stebinančia kiekvieną visuomenės 

narį.  

Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą, numatant 

bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt yra pateikiami pilnateksčiai bibliotekos darbuotojų 

parengti mokslinio pobūdžio darbai informacijos bei komunikacijos mokslų tematika. 

 

 

VII. PERSONALAS  
 

Darbuotojų skaičius 

Iki 2017 m. gruodžio 18 d. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos darbo personalą 

sudarė 16 darbuotojų – 14 bibliotekininkų ir 2 techniniai darbuotojai. Nuo 2017 m. gruodžio 18 d. į 

darbą priimtas darbininkas. Tad 2017 m. pabaigoje Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dirbo 6 

bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, o kaimo filialuose – 8 bibliotekininkai. Teigiamu aspektu, 

ženkliai palengvinusiu Bibliotekos darbą, tapo naujo darbuotojo priėmimas į darbininko pareigas. Nors 

http://www.pagegiusvb.lt/
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darbuotojas dirba tik puse etato, Bibliotekos darbuotojams ženkliai sumažėjo darbo krūvis – nebereikia 

nešioti didelio svorio knygų, administracijos darbo nebetrikdo smulkių remonto darbų rūpesčiai tiek 

Viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose, darbuotojams (moteriškam kolektyvui) palengvėjo meninių 

parodų parsivežimo – išvežimo, parengiamųjų darbų eksponavimui klausimas bei kitų kasdieniškų 

ūkiškų „vyriškų“ darbų problema. 

Ataskaitiniais metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbo 14 

profesinionalių bibliotekininkų – 6 Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir 8 Kaimo filialuose. 

Einamaisiais metais 3 Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dirbusios bibliotekininkės turėjo įgijusios 

bibliotekinį – informacinį išsilavinimą: 2 – aukštąjį, o 1 – aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą.  

Visos Viešosios (Centrinės) bibliotekos bibliotekininkės ir 1 techninė darbuotoja – valytoja – 

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

darbininkas ir informacinių technologijų specialistas – dirba pusę darbo dienos (0,5 etato). 

8 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 (35,3%) darbuotojai, 

turintys aukštąjį išsilavinimą. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgijusios 5 (29,4%) bibliotekininkės: 1 

Viešosios bibliotekos darbuotoja ir 4 filialų darbuotojos. Iš jų 3 bibliotekininkės turi specialų 

bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 6 darbuotojai (35,3%): 4 kaimo filialų bibliotekininkės 

ir 2 Viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai.  

 

Darbuotojų kaitos problemos 

Nuo 2017 m. vasario 14 d., laimėjusi konkursą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktoriaus pareigoms užimti, šiai įstaigai vadovauja aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos 

išsilavinimą turinti kraštietė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. 

Nuo 2017 m. birželio 14 d. į užtarnautą poilsį išėjo Vėlaičių filialo bibliotekininkė. Nuo tų pačių 

metų liepos 17 d. minėtas pareigas pradėjo eiti nauja darbuotoja. Kadangi pastaroji neturi bibliotekinio 

išsilavinimo, darbui reikalingas žinias jai suteikė Viešosios (Centrinės) bibliotekos darbuotojos, kas 

taip pat pristabdė filialo veiklą, papildomas darbo krūvis teko Viešosios bibliotekos darbuotojoms. 

2017 m. rugsėjo 29 d. į pensiją išėjo bibliotekos valytoja, kurią nuo 2017 m. spalio 4 d. pakeitė 

nauja darbuotoja. 

Metiniai bibliotekos veiklos duomenys leidžia daryti išvadą, jog savivaldybės gyventojų 

motyvacija naudotis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis nuolat auga. 

Tad Pagėgių krašto bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, plėsti vykdomos 

bibliotekinės veiklos barus, ieškoti vis naujų kultūrinio darbo formų.  
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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 vis dar išlieka minimalus. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai  

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)     36 lentelė 

 

Veiklos rodikliai 

Pagėgių 

Viešoji 

(Centrinė) 

biblioteka 

Pagėgių 

Viešoji 

(Centrinė) 

biblioteka 

Skirtu- 

mas 

Centrinė 

biblioteka 

ir filialai 

Centrinė 

biblioteka 

ir filialai 
Skirtu- 

mas 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Registruotų vartotojų skaičius, 

tenkantis vienam 

bibliotekininkui 

282,3 274,3 -8,0 195,9 185,9 -10,0 

Lankytojų skaičius, tenkantis 

vienam bibliotekininkui 
16 519,7 15 773,0 -746,7 7 154,5 6 493,7 -660,8 

Išduotų dokumentų skaičius, 

tenkantis vienam 

bibliotekininkui 

8 520,0 8 404,0 -116,0 5 698,0 4 793,0 -905,0 

Suorganizuotų renginių 

skaičius, tenkantis vienam 

bibliotekininkui 

61,7 49,7 -12,0 50,9 43,5 -7,4 

 

Analizuojant 2016-2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos efektyvumo 

rodiklius, pastebimas nežymus jų sumenkėjimas visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje. Iš pateiktų duomenų darytina išvada, jog ženkliausias yra apsilankymų Pagėgių krašto 

bibliotekose per einamuosius metus mažėjimas. Šiuos neigiamus pokyčius 2017 m. sąlygojo Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojų sveikatos ir kaitos problemos, dėl persikėlimo 

darbų sutrikdytas vartotojų aptarnavimo darbas Vėlaičių filiale, nedidelė periodinių leidinių gautis, 

gyventojų migracija į kitus Lietuvos ir užsienio miestus. 

 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 
 

Vaikų sutelkimo procentas 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           37 lentelė 

Pavadinimas 
Gyventojų vaikų skaičius Sutelkimo procentas 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
1 250  1 226 -24 17,1 17,3 +0,2 

Kaimo filialuose 855 945 +90 48,0 41,3 -6,7 

Viso: 1 250 1 226 -24 49,9 49,1 -0,8 
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Lyginant su 2016 m., 2017 m. sumažėjo Pagėgių savivaldybėje gyvenančių vaikų ir, atitinkamai, 

sumenko vaikų sutelkimo procentas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje. 

Skaičiai rodo, kad kaimo filialuose vaikų skaičius padidėjo, tačiau vaikų sutelkimo procentas 

kaimo filialuose mažesnis negu buvo 2016 m. To priežastys: filialo darbuotojų ligos, dėl kurių 

bibliotekos laikinai neaptarnavo skaitytojų, Vėlaičių filialo perkėlimo į naujas patalpas darbai ir kt. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis naudojasi visos Pagėgių savivaldybės vaikai. 

 

Vartotojų vaikų skaičius 
 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                                                                38 lentelė 

Pavadinimas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 214 212 -2 

Kaimo filialuose 410 390 -20 

Viso: 624 602 -22 
 

2017 m. bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. Pagrindinės 

priežastys, lėmusios sumažėjimą – filialų darbuotojų kaita bei vis dažnesnis naudojimaisis 

kompiuterine įranga namuose.  Kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičius sumažėjo 20-čia vartotojų. 

 

Apsilankymų skaičius  

 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           39 lentelė 

Pavadinimas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 23 573 22 810 -763 

Kaimo filialuose 14 337 12 117 -2 220 

Viso: 37 910 34 927 -2 983 

 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           40 lentelė 

Pavadinimas 
Lankomumas Skaitomumas (egz.) 

2016 m. 2017 m. Skirtumas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
110,0 107,6 -2,4 10,8 10,0 -0,8 

Kaimo filialuose 35,0 31,1 -3,9 23,6 20,0 -3,6 

Viso: 60,7 58,0 -2,7 19,3 16,5 -2,8 
 

Kintant bendram vartotojų skaičiui, analogiškai kinta ir apsilankymų skaičius. Tiek Pagėgių 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, tiek kaimo filialuose apsilankymų skaičius, lyginant su 2016 m. 

duomenimis, sumažėjo. Deja, skaitomumas taip pat sumažėjo, tad galima daryti prielaidą, jog 

šiuolaikinės technologijos vis sparčiau veržiasi į kasdienį gyvenimą ir to pasekoje vaikai vis dažniau 

ieško bei skaito informaciją internete, naudojasi įvairiomis duomenų bazėmis. 

 

 



2017 m. veiklos ataskaita 

 

106 

 

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)           41 lentelė 

Pavadinimas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 2 319 2 116 -203 

Kaimo filialuose 9 696 7 818 -1 878 

Viso: 12 015 9 934 -2 081 
 

Dokumentų išduotis 2017 m., lyginant su 2016 m., visoje sistemoje sumažėjo daugiau negu 

dviem tūkstančiais egzempliorių. Sumažėjusį išduodamų dokumentų skaičių nulėmė tai, kad vaikai vis 

daugiau laiko praleidžia naudodamiesi išmaniųjų komunikacijos priemonių (kompiuterių, planšečių ir 

kt.) teikiamais privalumais, taipogi daug reikiamos informacijos vaikai randa internete.   

 

Išduota pagal dokumentų paskirtį 

 

(Lyginamoji analizė su 2016 m.)            42 lentelė 

Bibliotekos 

Šakinės literatūros Grožinės literatūros Periodikos 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

Viešoji bibl. 52 52 0 1 414 1 518 +104 853 546 -307 

Lumpėnų fil. 109 99 -10 764 668 -96 1 009 1 086 +77 

Natkiškių fil. 1 2 +1 538 624 +86 664 435 -229 

Piktupėnų fil. 233 137 -96 1 047 1 194 +147 659 543 -116 

Stoniškių fil. 43 16 -27 404 524 +120 561 289 -272 

Šilgalių fil. 76 96 +20 624 416 -208 598 695 +97 

Vėlaičių fil. 9 4 -5    467    248 -219 220 133 -87 

Vilkyškių fil. 6 3 -3 394 342 -52 180 132 -48 

Žukų fil. 31 4 -27 832 116 -716 227 12 -215 

Viso: 560 413 -147 6 484 5 650 -834 4 971 3 871 -1 100 

  
 

Užklausų tematika 
 

Paaiškinimai:   

Teminė užklausa – dokumentų pagal turinį (temą, problemą, šaką) paieška. 

Faktografinė užklausa – faktų (datų, vietų, vardų ir pan.) pateikimas. 

Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas. 

Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas. 

 

(Lyginamoji analizė su 2016  m.)                                                                                                43 lentelė 

Bibliotekos 

Viso užklausų 2017 m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

Skirtum

as 
Teminių 

Fakto- 

grafinių 
Adresinių Tikslinamųjų 

Viešoji biblioteka 1 264 1 056 -208 713 101 172 70 

Lumpėnų filialas 150 115 -35 104 0 0 11 

Natkiškių filialas 22 31 +9 17 2 11 1 
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Piktupėnų filialas  25 50 +25 34 8 3 5 

Stoniškių filialas 29 30 +1 26 2 0 2 

Šilgalių filialas 47 51 +4 17 0 25 9 

Vėlaičių filialas 24 38 +14 26 0 12 0 

Vilkyškių filialas 47 40 -7 40 0 0 0 

Žukų filialas 56 14 -42 14 0 0 0 

Viso: 1 664  1 425 -239 991 113 223 98 
 

2017 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų, lyginant su 2016 m., gauta 239 mažiau. Šis pokytis 

rodo, jog vaikai randa daug reikalingos informacijos elektroninėje erdvėje, todėl vis rečiau 

informacinės pagalbos kreipiasi į bibliotekininką. Daugiausiai atsakyta į temines užklausas, kurių viso 

2017 m. būta 991. Darytina išvada, jog vaikai bibliotekininkams dažniausiai užduota klausimus tam 

tikromis įvairiuose informacijos šaltiniuose plėtojamomis temomis.  

 

Įsimintinos Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų parodos vaikams 
 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus parodos 
 

Meno parodos: 
 

1. Tauragės Žalgirių gimnazijos gimnazistų (dailės mokytojos metodininkės – Neringa 

Stašaitienė ir Jūratė Černeckytė) kūrybinių darbų paroda, skirta jaunosios kartos meninių 

gebėjimų ugdymui; 

2. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III g klasės gimnazistės Karolinos Juknaitės 

fotografijos darbų paroda „Daug arčiau“, skirta Trijų Karalių šventei; 

3. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos moksleivių medžio drožybos darbų paroda (vadovai –

technologijų mokytojai Valdas Gečas ir Jurijus Vasiljevas), skirta Užgavėnių šventei. 

4. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 2016-2017 mokslo metų II-ojo pusmečio 

Dailės skyriaus pagrindinio ugdymo klasių mokinių skulptūros darbų paroda, skirta Pagėgių 

krašto jaunosios kartos kūrybiškumo atskleidimui; 

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

kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Pagėgių krašto vaikų meninių 

gebėjimų lavinimui; 

6. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 2016-2017 mokslo metų II-ojo pusmečio 

Dailės skyriaus pagrindinio ugdymo I klasės mokinių grafikos darbų paroda, skirta jaunųjų 

kraštiečių kūrybinių veiklų skatinimui; 

7. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV ag klasės gimnazistės Karolinos Juknaitės 

fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta 

jaunosios kartos meninių gebėjimų ugdymui. 
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Literatūrinės parodos: 
 

1. „Padūkeliai vaikučiai – šoka, sukasi ratu“, skirta prozininko, redaktoriaus Vytauto Račicko 

65-erių metų sukakčiai paminėti; 

2. „Mažoji Džilda išdykauja“, skirta prozininko Algimanto Zurbos 75-erių metų sukakčiai 

paminėti; 

3. „Linksmų vaikučių svajos“, skirta rašytojos Birutės Lengvenienės 75-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti; 

4. „Padavimų paslapčių skrynia“, skirta prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio  

(tikr. Žukauskas) 135-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti; 

5. „Išdykėlės Birutės ir Antanėlio nuotykiai“, skirta rašytojo Vytauto V. Landsbergio 55-erių 

metų sukakčiai paminėti; 

6. „Liepsnojanti istorija“, skirta rašytojo, Kovo 11-osios Akto signataro Kazio Sajos 85-erių 

metų sukakčiai paminėti; 

7. „Užburiantys pasauliai“, skirta airių fantastinio žanro ir vaikų literatūros kūrėjo Dareno Šano 

45-erių metų sukakčiai paminėti; 

8. „Lietuva Baltijos kelyje“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti; 

9. „Puslapiuose – žingsnis į visuomenę“, skirta rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių metų sukakčiai 

paminėti; 

10. „Istorinė garbė ir meilė Tėvynei“, skirta prozininko, dramaturgo, lietuvių literatūros klasiko, 

literatūrinio folklorizmo pradininko, profesoriaus Vinco Krėvės-Mickevičiaus 135-osioms 

gimimo metinėms; 

11. „Nykštukas Nosis ir jo draugai“, skirta vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 215-osioms 

gimimo metinėms; 

12. „Snieguotais takais takeliais...“, skirta Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms. 

 

Vaikų piešinių parodos: 

1. Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių dailės darbų paroda „Blizgančios snaigės 

baltam patale...“, skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms; 

2. Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių piešinių paroda „Žodžio grožis“, 

skirta Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti; 

3. Įvairaus amžiaus bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Su linkėjimais brangiajai mamai...“, 

skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai paminėti; 

4. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2 kl. mokinių piešinių paroda 

„Spalvingieji rudens portretai, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti; 
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5. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuoto interaktyvių-literatūrinių užsiėmimų 

ciklo „Atrask gimtosios kalbos grožį bibliotekoje!“ piešinių paroda, skirta Lietuvių kalbos 

kultūros metams paminėti. 

 

Filialų parodos 

Meno parodos: 

 

1. Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Kai aš mažas buvau...“, skirta Pasaulinei 

aplinkos apsaugos dienai paminėti (Lumpėnų, Stoniškių, Šilgalių ir Vilkyškių filialai); 

2. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotų Pagėgių krašto vaikų etnografinių-

kūrybinių dirbtuvėlių-konkurso darbų paroda „Raštuotas, languotas“, skirta Tautinio 

kostiumo metams paminėti (Natkiškių, Stoniškių, Vilkyškių ir Žukų filialai); 

3. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III ag klasės gimnazistės Karolinos Juknaitės 

fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) „Daug 

arčiau“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai ir Pasaulinei fotografijos dienai paminėti 

(Piktupėnų, Stoniškių ir Šilgalių filialai);  

4. XX-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados kūrybinių darbų paroda „Mažosios Lietuvos 

kultūrinis palikimas“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros paveldo atskleidimui (Vilkyškių ir  

Žukų filialai). 

 

Literatūrinės parodos: 
 

1. „Ak, tas Zuika padūkėlis“, skirta prozininko, redaktoriaus Vytauto Račicko 65-erių metų 

sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas); 

2. „Kalba – kasdieninė lietuvybės duona“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Lietuvių 

kalbos kultūros metams ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Lumpėnų filialas); 

3.  „Rašto kelionės“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams, Knygnešio dienai ir Tarptautinei 

rašytojų dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

4. „Pagausim saulės juoką!“, skirta prozininko Algimanto Zurbos 75-erių metų sukakčiai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

5. „Tėvynės kelias“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Natkiškių 

filialas); 

6.  „Pasaulio pasakų kraitelė ir mažiems, ir dideliems...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos 

dienai ir Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tu esi biblioteka“ paminėti (Natkiškių 

filialas); 

7. „Poezijos pilna vaikystė“, skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 
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8. „Iš kriaušių, obuolių pasaką kuriu...“, skirta rašytojo, kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. 

Landsbergio 55-erių metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 

9. „Nuo mažo romano iki didelio skaitytojo“, skirta dramaturgo, prozininko, Kovo 11-osios 

Akto signataro Kazio Sajos 85-erių metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 

10. „Margam knygų kraity – žodžių pasakaitės“, skirta poetės, aktorės Meilės Marijos 

Kudarauskaitės 85-erių metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas); 

11. „Bėga, skuba nuotykių upelis“, skirta poeto, prozininko Sigito Poškaus 60-ies metų sukakčiai 

paminėti (Stoniškių filialas); 

12. „Rugsėjo spalvose gimstanti svaja“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo 

dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

13. „Jei gyvenimas sapnas...“, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms 

(Šilgalių filialas); 

14. „Puslapiuose – gyvenimo paveikslėliai“, skirta rašytojos, prozininkės, vertėjos, pedagogės 

Marijos Pečkauskaitės (slapyv. – Šatrijos Ragana) 140-osioms gimimo metinėms (Šilgalių 

filialas); 

15. „Pavasario etiudai“, skirta Kultūros dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

16. „Su Knyga – į Vaikystės kelionę“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei „Tu esi biblioteka“ paminėti (Vėlaičių filialas); 

17. „Rudenėlio rūkuos – žiemužėlės pūkuos“, skirta poetės Paulinos Žemgulytės 75-erių metų 

sukakčiai paminėti (Vėlaičių filialas); 

18. „Gyvūnėlių darbai ir džiaugsmai“, skirta rašytojos Birutės Lengvenienės 75-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

19. „Tokios tokelės“, skirta rašytojo, publicisto, redaktoriaus, žurnalisto Edvardo Uldukio 85-erių 

metų sukakčiai paminėti (Vilkyškių filialas); 

20. „Iš mano atsiminimų...“, skirta prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio (tikr. Žukauskas)  

135-osioms gimimo metinėms bei Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti 

(Vilkyškių filialas); 

21. „Vaikystės veidrody...“, skirta poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės 80-osioms gimimo 

metinėms (Vilkyškių filialas); 

22. „Konstitucija – draugas, Konstitucija – saugo“, skirta Konstitucijos dienai paminėti (Žukų 

filialas); 

23. „Kai knygoje sutelpa pasaulis...“, skirta vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 215-osioms 

gimimo metinėms (Žukų filialas); 

24. „Su Kalėdomis drauge ateina Pasaka balta...“, skirta adventui, Šv. Kūčioms ir Šv. Kalėdoms 

(Žukų filialas). 
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Vaikų piešinių parodos: 

1. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Enzio Jagomasto pagrindinio 

ugdymo skyriaus 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Susitikimas su teptuku“, skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai bei Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti 

(Lumpėnų filialas); 

2. 6-10 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Gamtos karūna pasipuošę 

Lumpėnai“, skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

3. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių 

piešinių paroda „Jaunystės mozaika“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai paminėti (Natkiškių 

filialas); 

4. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių 

piešinių paroda „Jaunystės minčių mozaika“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti 

(Natkiškių filialas); 

5. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos 2-8 kl. mokinių piešinių paroda 

„Rugsėjo spalvose gimstanti svaja“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo 

dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

6. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Lietuva, Tu sauja auksinių 

gintarų“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

7. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos 8-10 kl. mokinių piešinių paroda 

„Pavasario etiudai“, skirta Kultūros dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

8. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Velykaičių raštai“, skirta Šv. 

Velykų šventei (Šilgalių filialas); 

9. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Tik viena mamytė, tik viena 

saulytė...“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

10. Įvairaus amžiaus bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Vaikystės sodo spalvos“, skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Šilgalių 

filialas); 

11. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Linksmo rugsėjo 

žingsniukai“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

12. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Mažoji Lietuva po gamtos 

skraiste“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti 

(Šilgalių filialas); 

13. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Prakalbink žiemą“, skirta Trijų 

Karalių šventei (Vėlaičių filialas); 
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14. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda 

„Lietuvos spalvų pynė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

15. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Vaikystės svaja Lietuvos 

delnuose“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

16. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Su Velykų kiškučiu kiaušinėlį 

marginu“, skirta Šv. Velykų šventei (Vėlaičių filialas); 

17. 1-5 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Vaikystės šypsena – Mamos 

delnuose...“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

18. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ikimokyklinės grupės 

„Šypsenėlės“ ugdytinių piešinių paroda „Iš mūsų mažų rankyčių Tau, Lietuva“, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Vilkyškių filialas); 

19. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ikimokyklinės grupės 

„Šypsenėlės“ ugdytinių (auklėtoja – Edita Macienė) piešinių paroda „Žaliaskarė vasarėlė“, 

skirta Žolinės šventei (Vilkyškių filialas); 

20. Įvairias klases lankančių jaunųjų bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Iš vaikystės delnų 

pasaulį semiu“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus 

dienai paminėti (Žukų filialas). 

 

Įsimintini Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų renginiai vaikams 
 

Pagrindinis veiklos su vaikais ir jaunimu tikslas – sužadinti jų susidomėjimą knyga, skaitymu, 

ugdyti skaitymo kultūrą, patenkinti vaikų informacinius, edukacinius, kultūrinius, laisvalaikio, 

skaitymo poreikius. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje sudarytos visos sąlygos jaunosios 

kartos ugdymui, mokymuisi, tobulėjimui ir kūrybiniams ieškojimams.  

2017-ieji buvo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros, Piliakalnių, Reformacijos, Tautinio kostiumo 

bei Sporto metais, todėl dauguma popiečių, rytmečių,  parodų, literatūrinių, edukacinių, kūrybinių 

užsiėmimų, garsinio skaitymo valandėlių buvo skirta šiems metams paminėti. Viešosios (Centrinės) 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikia šie klubai: ,,Jaunasis bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, 

,,Antri namai“. Bibliotekos patalpose įsikūręs pasakų kambarys ,,Suopio paunksmė“ džiugina 

mažuosius skaitytojus teatralizuotomis ir garsinio skaitymo popietėmis. Literatūriniuose-edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvauja moksleiviai ne tik iš Pagėgių mokyklų, bet ir iš kitų Pagėgių savivaldybės 

ugdymo įstaigų. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius plėtoja 

partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliu- 

darželiu, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių 

savivaldybės Socialinių paslaugų centru. Bendradarbiaujant su šiomis įstaigomis, 2017 m. Pagėgių 

savivaldybės viešoji biblioteka sudalyvavo ne vienoje gražioje respublikinio masto kultūrinėje 
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iniciatyvoje. Taipogi organizuoti bendri edukaciniai užsiėmimai vaikams, bendrose jungtinėse veiklose 

bei iniciatyvose dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių rankdarbių 

parodos bei jų pristatymai. 

 

Vaikų literatūros skyriaus renginiai 

 

2017 m. kovo 2 d. – literatūrinis-kūrybinis vidudienis įvairaus amžiaus vaikams „Sveika, 

gimtoji kalba!“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, 

Lietuvių kalbos dienoms bei Tautinio kostiumo metams paminėti. Prie šios gražios pavasariškos 

šventės prisijungė jaunieji bibliotekos skaitytojai ir vaikų užimtumo specialistės Ivetos Grikšienės 

lydimi Pagėgių  savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro ugdytiniai. 

Įžangine vidudienio „nata“ tapo šį renginį vedusios Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Liudmilos Fetingienės lietuvininkių tautinio kostiumo ir Mažosios 

Lietuvos regiono pristatymas. Mažiesiems bibliotekos bičiuliams sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. Bibliotekos vadovė kvietė 

vaikučius kasdien draugauti su knygele, aktyviai dalyvauti įvairiose literatūrinėse iniciatyvose ir 

šviečiamosiose veiklose.  

Šiltą bei žaismingą renginio nuotaiką kūrė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 

mokytojos metodininkės Reginos Pilkionienės vadovaujamų moksleivių Vitalijos Venckauskaitės ir 

Elingos Montvilaitės solo atliekamos dainos. Vaikų šypsenomis vidudienį nuskaidrino Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos organizuoto iliustruoto dailyraščio konkurso „Spalvingame knygų 

pasaulyje...“ darbų parodos pristatymas bei šio konkurso dalyvių pagerbimas padėkomis ir saldžiomis 

dovanomis. Renginį nuspalvino linksmoji viktorina „Knygų pelėdžiukas“. Mažieji renginio dalyviai 

uoliai rungėsi šioje žinių dvikovoje, bet galiausiai, kaip ir daugelyje stebuklingų pasakaičių, laimėjo 

draugystė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iliustruoto dailyraščio konkurso „Spalvingame 

knygų pasaulyje...“ darbų ekspozicija. 

Moksleivės Vitalijos Venckauskaitės  

atliekama daina. 
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2017 m. balandžio 6 d. – linksmoji edukacinė popietė „Knygos, keičiančios vaikų pasaulį“, 

skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Tautinio kostiumo metams paminėti. 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, minėdama Tautinio kostiumo metus, suorganizavo 

Pagėgių krašto vaikų etnografines-kūrybines dirbtuvėles-konkursą „Raštuotas, languotas“, kuriame 

aktyviai dalyvavo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 4
b
 klasės mokiniai su mokytoja 

Ramune Vaitiekūniene bei Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 7
b
 klasės mokiniai, lydimi 

vyresniojo technologijų mokytojo Valdo Gečo.  

Popietės metu pristatytos „Vaikų Metų knygos rinkimuose 2016“ dalyvavusios knygelės. Savo 

rankų darbo lėlėmis bei sekama pasaka renginį papuošė neformalaus vaikų švietimo vadovė Rita 

Poteliūnienė. Teatralizuotai pristatyta Pagėgių krašto vaikų etnografinės-kūrybinės dirbtuvėlės-

konkursas „Raštuotas, languotas“ – patys aktyviausi dalyviai apdovanoti. 

 Edukacinės popietės svečius ir dalyvius pralinksmino Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičiėnė, kuri šmaikščiai sekė pasaką įtraukdama vaikus 

pajudėti. Galiausiai prapliupo vaikus džiuginantis pavasariškas saldainių „lietus“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linksmoji viktorina „Pelėdžiukas“. 
Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka 

atminčiai. 

 

„Vaikų Metų knygos rinkimuose 2016“ 

dalyvavusių knygų pristatymas. 

Pagėgių krašto vaikų etnografinių-kūrybinių 

dirbtuvėlių-konkurso „Raštuotas, languotas“ 

darbeliai. 
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2017 m. birželio 1 d. – Gineso rekordo siekiantis Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

minėjimo rytmetis „Apkabinkime sveiką vaikystę!“. Aktyviausi rytmečio dalyviai – auklėtojų 

lydimi Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio ugdytiniai. Šiuo renginiu biblioteka prisijungė 

prie visoje Lietuvoje vykusios pilietinės akcijos „Taikos glėbys“.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Liudmilos 

Fetingienės įkūnyta piratė visus mažuosius dalyvius pakvietė linksmai ir muzikaliai pajudėti „piratų“ 

mankštos metu bei žaismingai „pasikraipyti“ grojant „ančiukų šokiui“. Šiltais aplodismentais 

apdovanoję vienas kitą, vaikai įsijungė į bendras kūrybines veiklas, kurių metu originaliausiais, 

nuoširdžiausiais paveikslėliais apipieštas bibliotekos prieigose išraižytas žodis „Taika“. Šiomis 

kūrybinėmis-edukacinėmis veiklomis prisijungta prie VšĮ „Taikos glėbys“ organizuojamos analogišku 

pavadinimu „pakrikštytos“ visuotinės akcijos, kurios esmė – žmonių apsikabinimas vienu metu, taip 

siekiant suvienyti visą Lietuvos visuomenę vaikų gerovės vardan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 24 d. – šventinis rytmetis „Juodojo katino kiemelyje“, skirtas tradicinei 

Pagėgių krašto šventei ,,Pagėgiai laiko labirintuose 2017“. Šurmuliuojant jubiliejinei Pagėgių krašto 

šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose 2017“, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė visus 

vaikučius, tėvelius bei miesto svečius linksmai praleisti laiką „Juodojo katino kieme“, kurį jau antrus 

metus dovanoja Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis ir AB Vilkyškių pieninė generalinis 

Šilutės neformalaus vaikų švietimo vadovės 

Ritos Poteliūnienės sekama pasaka. 

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka 

atsiminimui. 

Visuotinės akcijos „Taikos glėbys“ 

apsikabinimo akimirka. 
„Piratų „mankšta lauke. 
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direktorius Gintaras Bertašius. Renginio metu buvo pristatytos įvairios edukacinės „Juodojo katino 

kiemelio“ veiklos vaikams – linksmasis grožio salonas, sveikatingumo takas, raganų eglės magiškoji 

sienelė, laumių muzikos instrumentas, geros nuotaikos gamyklėlė bei kūrybinės dirbtuvėlės. 

Renginio metu tauragiškės animatorės, įkūnijusios kates, pristatė įvairiausias vaikams skirtas 

„Juodojo katino kiemelio“ veiklas. Tradiciškai buvo renkamas mažasis kiemelio Meras. Už itin aktyvų 

dalyvavimą visuose kiemelyje vykusiuose užsiėmimuose šį „titulą“ šiais metais pelnė Pagėgių 

savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos trečiokė Judita Tūtoraitytė.  

Linksmi personažai mažuosius šventės dalyvius kvietė pasimėgauti masažo malonumais – 

basomis kojytėmis pereiti masažuojantį „Sveikatingumo taką“. Linksmajame grožio salone mažieji 

puošeivos galėjo pasigražinti piešiniais ant veidelių, ištaigingomis spalvotomis šukuosenomis bei 

„manikiūru“. Patys drąsiausi susitiko su Raganų eglės raganaite, kuri siūlė paišdykauti su savo magija 

ir iš stebuklingos sienos išsitraukti įvairių prizų bei klausytis sekamų istorijų. Šventės dalyviai ir 

svečiai klausėsi bei patys grojo laumės sukurtu, įvairiomis vaivorykštės spalvomis spindinčiu muzikos 

instrumentu. Šiltą nuotaiką kūrė geros nuotaikos gamyklėlė, kurioje linksmieji klounai, gamindami 

įvairių dydžių bei formų muilo burbulus, suteikė vaikams daug džiaugsmingų akimirkų. Taip pat 

mažųjų šventės dalyvių akį traukte traukė kūrybinės dirbtuvėlės, kviesdamos kartu su „katėmis“ 

marginti piešinukus, spalvinti Pagėgių kraštą reprezentuojančius kultūros, gamtos objektus, verti 

draugystės apyrankes bei kitus papuošalus. 

Nuotaikingus pasirodymus dovanojo mažųjų pagėgiškių šokių kolektyvas „Siautulys“ (vadovė – 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro šokių kolektyvų vadovė Gražina Paliokienė) bei Tauragės 

kultūros centro Dacijonų skyriaus vaikų teatro studija „Šurum burum“ (vadovė – Dacijonų skyriaus 

kultūrinių renginių organizatorė Rasa Didorienė), kurie suvaidino spektaklį „Pasaka ne pasaka apie 

Žvaigždes“ ir užkrėtė visus džiugia nuotaika. Jauniesiems šokėjams bei artistams iš Tauragės įteiktos 

bibliotekos bei „Juodojo katino kiemo“ globėjų, rėmėjų įsteigtos dovanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus 

Komskis ir AB Vilkyškių pieninė generalinis 

direktorius Gintaras Bertašius apdovanoja 

mažąją miesto merę. 

Linksmasis muilo burbulų pūtimas. 
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2017 m. lapkričio 6-10 d. – interaktyvių-literatūrinių edukacijų ciklas „Atrask gimtosios 

kalbos grožį bibliotekoje!“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti. Šį renginių ciklą, 

kurio esmė – gilinti lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo žinias virtualiu būdu – aplankė 

per 100 Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 1-4 klasių mokinių su mokytojomis.  

Svečiams pristatytos kasmet šalyje organizuojamos literatūrinės akcijos „Metų knygos rinkimai“ 

knygos vaikams. Pasidžiaugta, jog ir šiemet bibliotekos Vaikų literatūros skyrius gali didžiuotis 

laimėtomis knygomis, kuriomis džiugins ir mažuosius skaitytojus. Šios viešnagės metu paaiškėjo, jog 

viena iš mokinių – Austėja Valaitytė, tapo 2000-ąja bibliotekos edukacinio kambario „Suopio 

paunksmė“ lankytoja. Mažajai viešniai įteiktos atminimo dovanos.  

Interaktyvių edukacijų „maratono“ metu veiklų netrūko: pasitelkdami interaktyvųjį bibliotekos 

ekraną, 1-2 klasių mokiniai sprendė įvairius mokomuosius dalykus atspindinčius galvosūkius, 

pramogavo bei piešė kartu su iš pasakos atkeliavusia vaikučių drauge Raudonkepuraite, kurią įkūnijo 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė. Veiklų metu moksleiviai, pedagogai 

ir bibliotekininkai taipogi prisijungė prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti įgyvendinamo skaitmeninio projekto veiklų: sprendė 

žodžių dėlionę bei drauge nusifotografavo. Gilintos lietuvių kalbos žinios ir spręsti matematikos 

Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus 

vaikų teatro studijos „Šurum burum“ 

vaidinamas spektaklis. 
Veidukų piešimas. 

Šventinio rytmečio „Juodojo katino kiemelyje“ 

akimirka. 
„Sveikatingumo tako“ akimirka. 
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uždaviniai, kurių atsakymai padėjo išsiaiškinti, kokioje šalyje gyvena švedų rašytojos Astridos 

Lindgren knygos personažai Mažylis ir Karlsonas. 

Atsisveikinant pasidžiaugta įgytomis naujomis žiniomis bei ateityje planuojamomis organizuoti 

bendromis prasmingomis iniciatyvomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filialų renginiai 
 

1. Lumpėnų filialas. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti skirtas literatūrinis-diskusinis vidudienis 5-8 kl. mokiniams „Tiltas per 

Spaudą ir Knygą“, vykęs 2017 m. gegužės 8 d. Į renginį atvykę Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus 

ikimokyklinės grupės ugdytiniai bei pradinių klasių mokiniai, lydimi mokytojų Žanetos 

Jankauskienės ir Jūratės Kriaučiūnienės, bibliotekai ir jos skaitytojams dovanojo gražią 

literatūrinę-kūrybinę programėlę – deklamavo eilėraščius, dūdavo dūdelėmis skambias melodijas 

ir kt. 

Bibliotekininkė Nijolė Šedienė renginyje dalyvavusius vaikučius supažindino su bibliotekos 

fondu, naujomis vaikiškomis knygelėmis bei periodiniais leidiniais. Taip pat pristatė rašytojo 

Vytauto V. Landsbergio 55-erių metų sukakčiai paminėti skirtą literatūrinę parodą „Ak, tos 

kiaušinių pasakos!“. Simbolinėmis dovanėlėmis pagerbti patys entuziastingiausi bibliotekos 

lankytojai: Skaiva ir Armita Butkutės, Karolis Januškevičius bei Eimantas Trinka. Visi 

vidudienio dalyviai ir svečiai apdovanoti saldėsiais. 

 

 

 

 

 

 

 

Įvairių veiklų margumynai. Interaktyviame ekrane sprendžiami galvosūkiai. 
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Bendra renginio nuotrauka atsiminimui. 

Renginio dalyviai ir svečiai.  Moksleivių muzikinis pasirodymas. 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

2. Piktupėnų filialas. Poeto, prozininko, dramaturgo, kino ir teatro režisieriaus, muzikanto 

Vytauto V. Landsbergio 55-erių metų sukakčiai paminėti skirtas teatralizuotas rytmetis 1-5 

klasių mokiniams „Ant margo žolynėlio – ežiuko pasakėlės“, vykęs 2017 m. gegužės 15 d.  

Šiame renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

moksleiviai, bibliotekon atlydėti mokytojų Olgos Otienės, Eugenijos Budvytienės bei Janetos 

Vidraitės-Marozienės. 

Sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-

Jasevičienė. Bibliotekos svečius maloniai nustebino prie įėjimo juos pasitikęs netikėtas svečias – 

ežiukas, kurį įkūnijo piktupėniškė Juzefa Petrauskienė. Šventiniame rytmetyje visi dalyviai ir 

svečiai miklino protus bei tikrino savo sumanumą spręsdami galvosūkius ir atsakinėdami į 

linksmosios literatūrinių žinių viktorinos klausimus. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė rašytojo 

Vytauto V. Landsbergio kūrybos pagrindu parengtas improvizacijų žaidimas „Kieno liežuvis 

ilgesnis?“, kuriame mažieji renginio dalyviai galėjo parodyti savo „aktorystės“ gabumus, 

pamėgdžiodami įvairiausių gyvūnijos pasaulio gyventojų „kalbą“ – varlių kvaksėjimą, varnų 

karkimą, karvių mūkimą ir kt. 

Literatūrinio rytmečio „Ant margo žolynėlio – ežiuko pasakėlės“ kulminacija tapo Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Mildos Jašinskaitės-Jasevičienės įtekti padėkos 

raštai ir paskatinamieji prizai daugiausiai knygučių Piktupėnų bibliotekoje perskaičiusiems 

mokiniams. 
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Bibliotekos direktorės Mildos Jašinskaitės-

Jasevičienės įteikiami padėkos raštai.  
Literatūrinio rytmečio akimirka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piktupėnų filialas. Poetės Ramutės Girkontaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti skirtas 

literatūrinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Lietaus lašeliai 

– it varpeliai..“, vykęs 2017 m. spalio 25 d. Šiame renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės 

Piktupėnų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai 

drauge su mokytojomis Olga Otiene, Eugenija Budvytiene, Janeta Vidraite-Maroziene bei Vaida 

Pranskaitiene.  

Jaukų renginį pradėjo mažieji bibliotekos bičiuliai, įteikdami savo rankų darbo dovanas – rudens 

gėrybių kompozicijas. Netrukus knygų lentynas „užklojo“ rudens lapų spalvų mozaika, ant 

aukštos lentynos patogiai įsitaisė „smauglys“. Bibliotekininkė Nijolė Jogienė pristatė poetės 

Ramutės Girkontaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti skirtą literatūrinę parodą „Spalvingoj 

knygelėj – raidžių pulkeliai“, skaitė šios kūrėjos eilėraščius apie rudenį bei gamtą. Svečių laukė ir 

aktyvios pramogos – teatralizuotoje estafetėje „Obuoliuką nuraškiau ir maišan aš įkišau“ 

vaikučiai varžėsi komandomis. Šio linksmojo iššūkio esmė – apsirengus didelio dydžio 

drabužiais įveikti išradingų kliūčių ruožą. Dar viena, visus vaikučius labai pradžiuginusi 

bibliotekininkės paruošta užduotis – žaidimas „Ropės rovimas“, kuris mokiniams sukėlė ne tik 

daug juoko, bet ir suteikė puikių komandinio darbo įgūdžių.  

Dėkodama už įsimintinai drauge praleistą laiką, bibliotekininkė Nijolė Jogienė rytmečio dalyvius 

ir svečius vaišino saldėsiais. 
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Interaktyvios kūrybinės užduoties akimirka. 

Teatralizuotos estafetės „Obuoliuką nuraškiau  

ir maišan aš įkišau“ akimirka. 

Bendra vaikų ir bibliotekininkės nuotrauka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Šilgalių filialas. Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos įkūrimo 80-mečiui bei Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai skirta 

literatūrinė-edukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Draugauju su Knyga ir Biblioteka!“, 

vykusi 2017 m. balandžio 25 d. Šiame renginyje, kurios tikslas – skatinti ir populiarinti knygų 

skaitymą, lavinti vaikų kūrybiškumą bei vaizduotę, dalyvavo  jaunesniųjų klasių moksleiviai. 

Bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė skaitė pranešimą „Bibliotekoje – margas vaikystės pasaulis“ ir 

pristatė Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti skirtą literatūrinę parodą „Skaitymo fantazijų 

šaly...“. Popietės kulminacija tapo T. Biliūnienės paruošta žaismingoji viktorina „Susipažink ir... 

atspėk!“. Pasidalinę į dvi komandas, vaikai sprendė mįsles ir kryžiažodžius, narpliojo įvairius 

galvosūkius bei stengėsi įminti, iš kokių knygelių „pabėgo“ popietės metu skaitytos pasakėlės. 

Didžiausią įspūdį mažiesiems bibliotekos svečiams paliko pagrindinė – interaktyvi kūrybinė – 

viktorinos užduotis, kurios metu vaikai tarpusavyje varžėsi, kas nupieš spalvingesnius 

pavasarinius peizažus. Kadangi visi vaikučių sukurti virtualūs darbeliai išsiskyrė ypatingu 

kruopštumu, spalvingumu bei gamtos raštų įvairove, paskelbta, jog pralaimėjusiųjų nėra. Visi 

dalyvavusieji renginyje apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vaikų suneštų rudenėlio gėrybių paroda. 
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Interaktyvios papildytos realybės knygos 

„Mylimukai. Lietuvos zoologijos sodo 

gyventojai“ (2016) skaitymo valanda. 

Pažintis su interaktyvia papildytos realybės 

knyga „Mylimukai. Lietuvos zoologijos sodo 

gyventojai“ (2016) apžiūra. 

 

5. Šilgalių filialas. Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti skirtas kūrybinis rytmetis 

ikimokyklinio amžiaus vaikams „Mudu abudu draugai amžinai“, vykęs 2017 m. spalio 24 d. 

Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos- 

daugiafunkcio centro mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai su mokytojomis – 

Goda Ališkevičiūte ir Simona Gedgaudaite. 

Mažieji bibliotekos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su nauja interaktyvia papildytos 

realybės knyga „Mylimukai. Lietuvos zoologijos sodo gyventojai“ (2016 m.), kurios esmė – 

liečiant pirštukais planšetinio kompiuterio ekraną atrasti įdomių modernaus mokymosi būdų. 

Taipogi susipažinta su knygelės herojais – su liūtu vardu Dango, žirafa Griaustiniu, beždžionėlė 

Munčiu, ruoniu Kajumi ir stumbru Popsu. Visiems kartu sudainavus „Kas ten miške triuška...“, 

vaikai su malonumu spalvino mylimus  katinėlius, arkliukus, šunelius ir kt. gyvūnėlius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vilkyškių filialas. Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Tu esi biblioteka“ ir Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 80-mečiui paminėti skirtas literatūrinis-

pažintinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams „Profesija – bibliotekininkas“, vykęs 2017 m. 

balandžio 25 d. Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazijos 4 kl. mokiniai su mokytoja Jūrate Lalaite. 

Mažiesiems renginio svečiams bibliotekininkė Laima Norbutienė pristatė bibliotekininko 

profesiją, jos teikiamą naudą įvairiapusiškam asmenybės tobulėjimui bei papasakojo apie knygos 

„kelią“ nuo jos „gimimo“ iki patekimo į bibliotekos skaitytojo rankas. Diskutuota apie tai, kaip 

prižiūrėti ir mylėti knygutes. Jauniesiems vilkyškiečiams suteikta unikali galimybė „tapti“ 

bibliotekininkais, bibliotekos lentynose surandant švedų vaikų ir jaunimo literatūros kūrėjos 

Astridos Lindgren knygų bei išduodant šiuos leidinius skaitytojams.  

Kupini gražių įspūdžių, atsiliepimų apie biblioteką knygoje moksleiviai su mokytoja išreiškė 

nuoširdžią padėką ir įteikė šiltų linkėjimų puokštę bibliotekai bei jos darbuotojai L. Norbutienei. 
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Renginio dalyviai. 

 

Literatūrinis-pažintinis rytmetis palydėtas saldžia baigiamąja nata – bibliotekininkė mažuosius 

smalsuolius pavaišino saldėsiais. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                

 
 
 
 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

 

 Pastatai, patalpos 

Biblioteka pagal panaudos sutartis disponuoja 8 filialų ir viešosios bibliotekos patalpomis, 

kuriose yra įrengtos bibliotekos, ir rūpinasi jų šildymu, interneto, telefono ryšiu, paslaugų lankytojams 

kokybišku teikimu. Tad privalu laikytis sanitarijos ir higienos normų, apibrėžtų įstatymais ir taikomų 

kultūros įstaigoms. Natūralu, kad šių patalpų priežiūrai būtinos ir lėšos, kurių, deja, nepakanka. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai nuo 2012 m. turi puikias darbo sąlygas, o 

bibliotekos lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos centrą. Už puikiai atrodančias 

erdves, iškilių menininkų parodas, organizuojamus renginius, susitikimus su žymiais Lietuvos 

žmonėmis, teikiamas paslaugas, kultūringą ir paslaugų aptarnavimą bibliotekininkų darbą vertina 

lankytojai – tai didelė paskata siekti dar geresnių rezultatų.  

2017 m. su Pagėgių savivaldybės Mero bei administracijos Direktorės parama bei pagalba 

Vėlaičių filialas perkeltas į geresnes, šiltesnes ir labiau bibliotekiniam darbui bei vartotojams 

pritaikytas patalpas Kentrių bendruomenės namuose. Iš savivaldybės skirtų lėšų pagaminta patalpas 

skirianti širma, įvestos interneto, telefono ryšys, sukurtos puikios sąlygos darbui darbuotojai bei 

bibliotekos vartotojams. Perkėlimo darbai kiek sutrikdė filialo darbą - ši biblioteka kurį laiką 

neaptarnavo vartotojų. Nors filialas dirba dar tik keletą mėnesių, jau pastebimas didesnis Bibliotekos 

vartotojų skaičius. Bibliotekos administraciją pasiekia teigiami kaimo gyventojų atsiliepimai apie 

priimtą sprendimą perkelti filialą į naujas patalpas. Taipogi šiame bibliotekos filiale, į užtarnautą poilsį 

išėjus ilgametei darbuotojai, į darbą priimta nauja darbuotoja. 
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 Techninė įranga 

Viešosios bibliotekos darbuotojų pastangų dėka bibliotekų kompiuterinė techninė bazė  

atnaujinama iš projektinių lėšų, tačiau to nepakanka, nes projektinė kompiuterinė įranga skiriama 

vartotojų poreikiams, o darbuotojų kompiuterinė įranga yra pasenusi ir nebetinkama efektyviam 

darbui, todėl ją būtina atnaujinti iš savivaldybės lėšų. Vis dar trūksta lėšų pagrindinėms bibliotekos 

veiklos priemonėms – brūkšninių kodų nuskaitytuvų dokumentams išduoti, spausdintuvų ir kt. 

Viešosios bibliotekos darbuotojų pastangų dėka bibliotekų kompiuterinė techninė bazė  

atnaujinama iš projektinių lėšų, tačiau to nepakanka, nes projektinė kompiuterinė įranga skiriama 

vartotojų poreikiams, o darbuotojų kompiuterinė įranga yra pasenusi ir nebetinkama efektyviam 

darbui, todėl ją būtina atnaujinti iš savivaldybės lėšų. Vis dar trūksta lėšų pagrindinėms bibliotekos 

veiklos priemonėms – brūkšninių kodų nuskaitytuvų dokumentams išduoti, spausdintuvų ir kt.  

 

X. FINANSAVIMAS 

  
 

          (Lyginamoji analizė su 2016 m.)                                                     44 lentelė 

 2016 m. 2017 m. 

 Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur) Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur) 

Iš viso (Eur): 156 303,00 156 303,00 164 633,00 164 561,00 

Iš savivaldybės:  150 510,00 150 510,00 146 492,00 146 492,00 

Darbo užmokesčiui 87 453,00 87 453,00 93 836,00 93 836,00 

Periodikos įsigijimui 3 499,00 3 499,00 3 998,00 3 998,00 

Kitos išlaidos 51 298,00 51 598,00 48 658,00 48 658,00 

Iš Kultūros 

ministerijos 
10 216,00 10 216,00 10 384,00 10 384,00 

Už mokamas 

paslaugas 
573,00 573,00 263,00 263,00 

Fizinių ir juridinių 

asmenų parama 

(leidiniais) 

3 837,00 

(leidiniais) 

3 837,00 

(leidiniais) 

4 703,00 

(leidiniais) 

4 703,00 

(leidiniais) 

4 822,00 - 

R.Šležas-1 640,00 

VMI 2%-151,00 

AB „Vilkyškių 

pieninė“-1 000,00 

1 640,00 

79,00 

1 000,00 

(leidiniais)  - - - 

 2% - 113,00 - - - 

 

XI. IŠVADOS 
 

Bibliotekos pripažinimas ir pasiekimai: 

- bibliotekos bendruomenės dėka bibliotekos misija vykdoma sėkmingai – darbuotojai kiekvienais 

metais kelia savo kvalifikacijas nuotolinio mokymosi būdu, teikia kokybiškas bibliotekinės 

veiklos paslaugas, skatina skaitymą ir skleidžia mokymosi visą gyvenimą idėją, užtikrina krašto 

gyventojų informacinius poreikius, kuria informacinę žinių visuomenę; 
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- modernizuojama bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė atskirtis, suteikiant 

galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais 

informaciniais ištekliais;  

- sėkmingai įgyvendinama skaitymo skatinimo programa, pristatant naujus leidinius vaikams ir 

suaugusiems, organizuojant susitikimus su įžymiais rašytojais; 

- krašto gyventojams nuolat vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai, teikiamos konsultacijos 

informacijos paieškos klausimais, atsakoma į įvairaus pobūdžio užklausas; 

- biblioteka ir toliau išlieka Pagėgių savivaldybės kraštotyros centru, kaupiančiu ir saugančiu 

išliekamąją vertę turinčius dokumentus įvairiomis temomis: krašto įvykiai, renginiai, 

ekonominiai pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo, socialinio gyvenimo klausimais; 

- biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus 

visuomenės gyvenimas: įvairūs seminarai, konferencijos, dalykiniai susitikimai, renginiai, 

suburiantys krašto bendruomenę turiningam laisvalaikiui; 

- bibliotekos veikla nuolat viešinama bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt, kitose 

visuomenės informavimo priemonėse, bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius gyventojų 

sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami. 

 

Problemos: 

- dėl nepakankamo finansavimo suorganizuojama mažiau renginių, susitikimų su raštijos 

veikėjais, finansinė padėtis riboja galimybes darbuotojams kelti kvalifikaciją Lietuvos 

bibliotekų asociacijos, Nacionalinės M. Mažvydo, apskrities I. Simonaitytės bibliotekų 

organizuojamuose mokymuose įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje; 

- nepakankamas lėšų poreikis periodiniams leidiniams įsigyti, kad būtų patenkinti bibliotekos 

vartotojų poreikiai, nes leidiniai kasmet brangsta; 

- pasenusi bibliotekos darbuotojų kompiuterinė įranga – kompiuteriai, spausdintuvai, trikdo 

sklandų, produktyvų darbą; 

- biblioteka neturi automobilio, tai apsunkina knygų ir parodų pervežimą tarp filialų, tarp kitų 

šalies bibliotekų ir pan. Sudėtinga teikti metodinę pagalbą filialų darbuotojams. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita publikuojama: 

www.pagegiusvb.lt → Veikla → Veiklos ataskaitos. 
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