
  

  
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

2023 m. vasario 2 d. Nr. T-14 

Pagėgiai 

                 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 

2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo”, 320.3 papunkčiu, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :   

     1. Pritarti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

2. Sprendimą paskelbti Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.  

                 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos 

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo 

sprendimo paskelbimo dienos. 

    

 

 

 

Savivaldybės meras                                Vaidas Bendaravičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagegiai.lt/


PRITARTA 

Pagėgių savivaldybės tarybos 

2023 m. vasario 2 d.  

sprendimu Nr. T-14 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaita parengta ir 

teikiama savivaldybės tarybai pritarti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019-02-13 

nutarimu Nr. 135, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 

Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144, patvirtinto Pagėgių 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 79.17 punktu, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymo 

pakeitimo įstatymu, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais 2018 

m. kovo 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-31 ir kitais teisės aktais. 
 

Bibliotekos misija, tikslai, uždaviniai 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veikla 2022 m. buvo organizuota 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtinta bibliotekų plėtros 

strategija 2016-2022 m. (2016-04-29 Nr. ĮV-344), Bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, UNESCO 

ir IFLA Viešųjų bibliotekų Manifestu (1994 m.), Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, 

Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės 

aktais. Organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veiklą buvo atsižvelgta į 

viešosios bibliotekos misiją, viziją, jos veiklos tikslus ir uždavinius.  
 

Bibliotekos misija: 

Bibliotekos misija – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, 

žinių ir kultūros bei sudaryti galimybes naudoti informaciją kaip strateginį valstybės socialinės, 

kultūrinės ir ekonominės pažangos vystymo išteklių.  

Modernios bibliotekos vizija – pajėgiausia kultūros, mokslo, mokymosi visą gyvenimą, 

ekonominės ir socialinės plėtros skatinimo informacinė infrastruktūra, esmingai prisidedanti prie 

valstybės pažangos. 
 

Biblioteka, įgyvendindama savo funkcijas, vadovaujasi šiomis vertybėmis: 

laisva prieiga visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo lyties, socialinės padėties, 

lytinės orientacijos, negalios, rasinės bei etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų; 

atvirumu dialogui, technologiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams, vartotojų 

lūkesčiams ir poreikiams, inovacijoms, bendradarbiavimui; 

atsakomybe už bibliotekos teikiamų paslaugų poveikį visuomenei, aptarnaujamoms 

bendruomenėms ir aplinkai; 

profesionalumu atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusius su kiekvieno darbuotojo 

kokybišku darbu, dalijantis įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis; 

bendruomeniškumu puoselėjant draugišką aplinką bibliotekoje, kuriant šiltus santykius su 

socialiai pažeidžiamomis grupėmis, puoselėjant tradicijas, suteikiant vartotojams saviraiškos 

priemonių ir galimybių, tenkinti vartotojų kultūrinius, socialinius, mokymosi, informacinius 

poreikius.  
 

Bibliotekos tikslas: 

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

skatinti žinių ir informacinės visuomenės kūrimo idėją, sukurti Pagėgių savivaldybėje modernią 

bibliotekų sistemą, mažinti gyventojų socialinę atskirtį. 
 

Bibliotekos uždaviniai:  



- įgyvendinti skaitymo skatinimo programą; 

- šviesti ir mokyti krašto gyventojus; 

- vykdyti krašto bibliotekų elektroninių išteklių modernizaciją; 

- vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą; 

- kaupti ir saugoti tradicinius ir elektroninius bibliotekos dokumentų fondus; 

- teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka išlieka svarbiausiu krašto informacijos ir 

kraštotyros centru. 2022 m. įgyvendinant bibliotekos strategijos tikslus ir uždavinius buvo renkami, 

apdorojami, kaupiami dokumentai, sisteminama medžiaga krašto istorijos, kultūros, kitais klausimais. 

Šie dokumentų fondai pristatomi ir atskleidžiami visuomenei. Bibliotekos šiuo metu veikia kaip 

integralios mokymosi erdvės, suteikiančios neformalaus švietimo paslaugas gyventojams bei 

galimybę prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų.  

Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas. Viešojoje bibliotekoje vartotojai 

aptarnaujami jaukiose patalpose, pritaikytose bibliotekos reikmėms su šiuolaikiškai įrengtomis 

erdvėmis. Deja, filialų patalpų būklė nėra tokia gera – čia reikia atnaujinti šildymo, elektros sistemas, 

suremontuoti patalpas, atnaujinti baldus. Biblioteka – vienas daugiausiai lankomų kultūros objektų 

Pagėgių savivaldybėje. Džiugu, kad nors ir ne sparčiai, tačiau bibliotekininkų atlyginimai kyla.  
 

PAGRINDINIAI VEIKLOS PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 8 kaimo 

filialai. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. penkių 

seniūnijų gyventojus, paslaugos yra teikiamos Lietuvos ir/ar užsienio šalių piliečiams ne tik 

tradiciniu, bet ir nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, paštu.  

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. 

Visame Vydūno viešosios bibliotekos tinkle vykdomas neformalus gyventojų švietimas. 
 

Bibliotekos fonduose 2022 m. sukaupta:   
Fondo 

dydis 

Vnt. 

Fondo sudėtis % Gauta lėšų dokumentams įsigyti Eur 

Grožinė 

lit. 

Šakinė lit. Periodika Kultūros 

ministerijos 

Savivaldybės 

(periodikai) 

Fizinių asmenų 

parama 

99 022 69,5 25,2 5,3 12 760,00 8 491,00 4 959,00 

2022 m. dokumentų fondą sudaro grožinė, šakinė literatūra, periodiniai leidiniai, natų 

dokumentai, garsiniai, regimieji, mišrūs dokumentai ir kt. Lyginant su 2021 m., dokumentų fondas 

sumažėjo 2 568  vnt. Fondo sumažėjimą lėmė Piktupėnų ir Žukų filialuose nurašyti mokyklos fondo 

dokumentai. Naujiems dokumentams kultūros ministerija skyrė 12 760,00 Eur (2021 m. – 12 336, 00 

Eur). Nors ir buvo skirtas didesnis kultūros ministerijos finansavimas naujiems dokumentams įsigyti 

(+ 424,00 eur), tačiau jų nepakanka atnaujinti bibliotekų fondus naujausiais informaciniais leidiniais. 

Tai lemia dar ir kylančios leidinių kainos. 45,1 % naujai gautų leidinių sudaro lietuvių autorių 

kūriniai. Kaip ir kasmet, knygų fondus papildė fizinių asmenų bei įstaigų, organizacijų, įvairių 

paramos fondų, renginių metu dovanoti leidiniai už 4 959,00 Eur (2021 m. – už 3 371,00 Eur). 

2022 m. elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi įvestus 50 979 

įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 34 409, o 2022 m. 863 – naujais kompiuteriniais įrašais. 
 

Vartotojai: 

2022 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje registruoti 1 347 

vartotojai, iš kurių 286 (arba kitaip – 21,2 %) – Vydūno viešosios bibliotekos vartotojai. Einamaisiais 

metais Pagėgių krašto bibliotekose registruotų vartotojų skaičius sudarė 18,8 % nuo bendro 

savivaldybės gyventojų skaičiaus. 2022 m. Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose registruota 330 



vaikų (24,5 % nuo bendro vartotojų skaičiaus) ir 1 017 suaugusiųjų (75,5 % nuo bendro visų vartotojų 

skaičiaus). 
 

Apsilankymų skaičius: 
 

Iš viso tinkle Viešojoje bibliotekoje Kaimo filialuose 

2021 m. 2022 m. Skirtumas 2021 m. 2022 m. Skirtumas 2021 m. 2022 m. Skirtumas 

24 081 27 854 +3 773 12 654 16 440 +3 786 11 427 11 414 -13 

2022 m., lyginant su 2021 m., 15,7 % pakilo bendrasis apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose 

rodiklis. Vydūno viešojoje bibliotekoje, lyginant su 2021 m., šis rodiklis šoktelėjo net  29,9 %. Šiuos 

teigiamus pokyčius lėmė einamaisiais metais šalyje pasibaigusi ekstremali pandeminė situacija ir to 

pasekoje pašalinti ribojimai tam tikrų paslaugų teikimui. 2022 m. Vydūno viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose itin intensyviai plėtota (37,7 % našiau negu 2021 m.)  kultūrinė veikla, integruojanti įvairias 

naujas, visuomenei patrauklias ir aktualias formas: organizuotos interaktyvios parodos, etnografinės 

ir meninės edukacijos, susitikimai su žymiais rašytojais, visuomenės, kultūros, meno atstovais, 

konferencijos ir kt. Apsilankymų kaimo filialuose skaičius beveik nepakito – sumenko vos 0,1 %. 

Tam įtakos turėjo filialų darbuotojų sveikatos problemos ir darbo sąlygas užtikrinančios atitinkamos 

temperatūros kai kurių filialų erdvėse palaikymo problemos. 
 

Dokumentų išduotis vartotojams: 

2022 m. bendroji dokumentų išduotis – 32 238 dokumentai. Vydūno viešojoje bibliotekoje 

išduoti 6 458 dokumentai (20,0 %), kaimo filialuose – 25 780 dokumentų (80,0 %). Išduotų 

dokumentų pasiskirstymas pagal rūšis: daugiausia išduota periodinių leidinių – 22 000 vnt. (68,2 %), 

grožinės literatūros dokumentų išduota 9 222 vnt. (28,6 %), įvairioms mokslo šakoms priskiriamų 

dokumentų – 1 016 vnt. (3,2 %). Tokiam dokumentų išduoties rūšiniam pasiskirstymui ženklią įtaką 

turėjo aptarnaujamos bendruomenės narių teikiamas prioritetinis dėmesys naujausios informacijos 

gavimui apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje bei siekis per literatūrą pažinti kitas tautas, kultūras, 

istoriją. Vis dažniau lektūra pasirenkama malonaus laisvalaikio praleidimo, savišvietos tikslais.  
 

Atsakyta informacinių užklausų: 

2022  m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje gautos 2 204 įvairaus 

pobūdžio užklausos: teminės, faktografinės, adresinės, tikslinamosios, tai yra 415 užklausų (arba 

kitaip – 23,2 %) daugiau negu 2021 m. Vienam bibliotekininkui vidutiniškai teko atsakyti į 200,4 

užklausos per metus. Ypač išaugo Vydūno viešojoje bibliotekoje gautų užklausų kiekis: einamaisiais 

metais jų gauta 1 652, o tai sudaro 75,0 % visų Pagėgių krašto bibliotekose gautų bei atsakytų 

užklausų. 

Tokią ženklią užklausų gautį lėmė itin aktyvus įvairių amžiaus grupių gyventojų įsitraukimas į 

einamaisiais metais Vydūno viešojoje bibliotekoje organizuotas kultūrines, literatūrines, 

šviečiamąsias veiklas, nuolatinis aptarnaujamos bendruomenės narių domėjimasis bibliotekos naujai 

gautais leidiniais. Taipogi tam įtakos turėjo po pandemijos laikotarpio vėl pradėtas plėtoti kontaktinių 

paslaugų teikimas, integruojant naujas kultūrines paslaugas ir keliant jau teikiamų analogiškų 

paslaugų, organizuojamų veiklų kokybę, plečiant jų įvairovę. 
 

2022 m. virtualių bibliotekos lankytojų įtrauktis į elektroninėse socialinėse medijose plėtojamas 

bibliotekos veiklas ir publikuojamą turinį: 
Viešojoje bibliotekoje Kaimo filialuose Iš viso tinkle 

Pasiekti 

žmonės 

Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

Nauji 

sekėjai 

Pasiekti 

žmonės 

Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

Nauji 

sekėjai 

Pasiekti 

žmonės 

Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

Nauji 

sekėjai 

45 404 7 788 169 16 776  2 644  319 62 180 10 432 488 
 

 Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų skelbtą 

informaciją elektroninėje erdvėje (Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje, bibliotekos „Youtube“ paskyroje, socialinio tinklo „Facebook“ Vydūno viešosios 

bibliotekos, Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų erdvės ir kiekvieno filialo puslapiuose) peržiūrėjo 



daugiau negu 62 180 žmonių.  Didžioji dauguma jų – 73,0 % peržiūrėjo Vydūno viešosios bibliotekos 

skelbtą informaciją. 2022 m. Pagėgių krašto bibliotekos turėjo net 488 naujus publikuojamo 

virtualaus turinio sekėjus, kurių 65,4 % sekė Vydūno viešosios bibliotekos filialų veiklą virtualioje 

erdvėje. 

2022 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų administruojamose e. 

platformose apsilankė 10 432 lankytojai, kurių net 74,7 %  – Vydūno viešojoje bibliotekoje. 

Šie duomenys rodo, jog Pagėgių krašto bibliotekų kultūrinė, informacinė, šviečiamoji veikla 

elektroninėje erdvėje visuomenei yra aktuali, naudinga, įdomi bei prasminga, patenkinami 

aptarnaujamos bendruomenės narių informaciniai poreikiai ir išpildomi bibliotekoms keliami 

lūkesčiai. 

Darbo vietų, skirtų vartotojams, skaičius:  

Iš viso Iš jų: kompiuterizuotų darbo vietų 

Viso Viešojoje bibliotekoje Kaimo filialuose Viso Viešojoje bibliotekoje Kaimo filialuose 

129 69 60 45 21 24 
 

Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje bei filialuose esanti 

visa kompiuterinė įranga funkcionavo pilnu našumu, buvo sistemingai atnaujinama ir, kilus 

sutrikimams, operatyviai tvarkoma. Kadangi Pagėgių savivaldybėje, išskyrus Pagėgių krašto 

bibliotekas, nėra įstaigų, nemokamai teikiančių prieigos prie interneto bei naudojimosi 

informacinėmis sistemomis paslaugą, Vydūno viešoji biblioteka bei filialai 2022-aisiais išliko 

neformaliu krašto informacijos ir edukacijos centru, integruojančiu visas visuomenės socialines 

grupes (o ypač – jautriausias) į informacinę (žinių) visuomenę.  
 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

Pagėgių krašto bibliotekose nuolat organizuojamomis įvairiomis neformalaus ugdymo 

veiklomis sistemingai ugdomos bei gilinamos gyventojų šiuolaikinių skaitmeninių technologijų 

panaudos žinios. Tokiu būdu įgyjami ir sėkmingai pritaikomi įgūdžiai, kurie yra reikalingi bei svarbūs 

siekiant efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu. 2022-aisiais Pagėgių 

krašto bibliotekų organizuojamuose mokymuose dalyvavusių asmenų socialinės ir demografinės 

charakteristikos buvo įvairios, tačiau būtų galima išskirti šias didžiąją daugumą sudariusias gyventojų 

grupes – senjorus, bedarbius, neįgaliuosius – kurios taipogi patenka į visuomenės socialiai jautriausių 

grupių tarpą. 2022 m. Pagėgių krašto gyventojams buvo pravesta 223 val. įvairių mokymų. 

Einamaisiais metais Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose suorganizuotos net 344-ios 

neformaliojo švietimo veiklos. 

Vydūno viešoji biblioteka ir filialai kasmet aktyviai prisijungia prie asociacijos „Langas į 

ateitį“ tradiciškai organizuojamų akcijų: „Saugesnio interneto savaitė“, „Skaitmeninė savaitė“ bei 

„Senjorų dienos internete“. Šioms akcijoms paminėti Pagėgių krašto bibliotekose einamaisiais metais 

organizuotose 78-iose veiklose dalyvavo 291 lankytojas. Itin didelio susidomėjimo sulaukė senjorų 

įveiklinimo galimybių pristatymui skirti akcijos „Senjorų dienos internete“ nuotoliniai informaciniai 

renginiai. Pagėgių krašto bibliotekose besilankantys senjorai entuziastingai dalyvavo šioje akcijoje ir 

stebėjo virtualias istorijos paskaitas bei temines transliacijas temomis: kaip įvaldyti e. valdžios vartų 

teikiamas galimybes, apsisaugoti nuo sukčių internete, naudotis e. sveikatos portalo teikiamomis 

paslaugomis ir kt. Transliacijų metu senjorai, padedant bibliotekos darbuotojui, galėjo tiesiogiai 

užduoti klausimus lektoriams.  

2022 m. registruoti Vydūno viešosios bibliotekos vartotojai turėjo nemokamą prieigą prie 

įvairių duomenų bazių. Toliau pateikiami šių bazių panaudos duomenys einamaisiais metais: 

INFOLEX. Praktika su integruota teisės aktų paieška – iš šios duomenų bazės parsisiųsti 705 e. 

dokumentai; BNS Baltc News Service duomenų bazėje skaitytojai perskaitė 324 naujienas;  Iš EBSCO 

Publishing duomenų bazės bibliotekos vartotojai atsisiuntė 49 elektroninius dokumentus; Naxos 

Music Library duomenų bazės turinys buvo peržiūrėtas 858 kartus; 15 MAX ir Delfi plius duomenų 

bazės nėra apskaitomos. Visą duomenų bazių sąrašą ir nuorodas galima rasti Bibliotekos interneto 

svetainėje. 



 

Renginiai:     
Renginių formos Viešoji 

biblioteka 

Kaimo 

filialai 

Viso: 

Skaitymo skatinimo, informaciniai renginiai 13 56 69 

Literatūrinės, kraštotyrinės, piešinių parodos 37 204 241 

Knygų, parodų pristatymai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos ir kt. renginiai 63 74 137 

Meno parodos 19 40 59 

Virtualūs renginiai (parodos, garsiniai skaitymai ir kt. renginiai) 8 45 53 

Viso: 140 419 559 

2022 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje suorganizuota 37,7 % 

daugiau renginių negu 2021 m. Ypač ženklus pakilimas fiksuojamas bibliotekose stacionariai vykusių 

kompleksinių renginių (knygų, parodų pristatymų, kūrybinių dirbtuvių, edukacijų ir kt. renginių) 

organizavime: 2022 m. šių Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose vykusių renginių rodiklis net 

2,3 karto viršijo 2021 m. analogišką rodiklį. Einamaisiais metais itin didelio visuomenės 

susidomėjimo sulaukė Pagėgių krašto literatūros kūrėjų jubiliejinių datų minėjimai, Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įkūrimo 85-erių metų sukakčiai paminėti skirti renginiai, 

įvairių formų edukacijos (interaktyvių technologijų, robotikos, vilnos vėlimo, pynimo, šiaudinių 

rankdarbių kūrimo ir kt.), susitikimai su Pagėgių krašto, Mažosios Lietuvos istoriją savo kūriniuose 

aktualizuojančiais raštijos, kultūros ir meno veikėjais. 2022 m. Vydūno SVB sistemoje fiksuoti 4 825 

stacionariai ir virtualiai vykusių parodų bei renginių lankytojai: Vydūno viešojoje bibliotekoje – 1 

967, filialuose – 2 858. Tai – 10,9 % (arba kitaip – 528 lankytojais) daugiau negu 2021 m. 

Svariu įvertinimu tapo 2022 m. vasario 11 d. vykusios konferencijos, dedikuotos kraštiečio, 

poeto, išeivio Algimanto Mackaus 90-osioms gimimo metinėms atminti, metu išskirtinai šiai 

ypatingai progai parengtas Jo Ekscelencijos Prezidento Valdo Adamkaus liudijimas apie savo pažintį 

su Algimantu Mackumi, jo neeilinį talentą bei plėtotos veiklos svarbą, įkvėptą visą gyvenimą išlikusio 

sąryšio su Tėvyne Lietuva. Ši autentiška pokalbio medžiaga buvo įrašyta Prezidento Valdo Adamkaus 

kvietimu Vydūno viešosios bibliotekos direktorei Mildai Jašinskaitei-Jasevičienei imant interviu iš 

Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijoje. 

Taipogi poeto, išeivio Algimanto Mackaus 90-osioms gimimo metinėms pažymėti einamaisiais 

metais sukurta ir Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu pristatyta nauja Vydūno viešosios 

bibliotekos paslauga – kraštotyrinis, edukacinis ir pažintinis pabėgimo kambarys „Įsižiūrėk į 

vidurnaktį...“ –  sulaukusi itin didelio populiarumo visų amžiaus grupių kraštiečių tarpe: iki metų galo 

šioje edukacijoje sudalyvavo 76 bibliotekos lankytojai (16 grupių).  

2022 m. kovo 24 d. Vydūno viešojoje bibliotekoje organizuotas iškilus Pagėgių miesto himno 

žodžių autorės, krašto rašytojos Bronės Savickienės 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, kurio metu 

pristatytas bibliotekos šiai ypatingai progai sukurtas dokumentinis filmas, virtuali kraštotyrinė 

autentiškų fotografijų paroda bei literatūrinė-kraštotyrinė-meninė kompozicija. 

Džiugu, jog 2022 m. rugpjūčio 4 d. Vydūno viešosios bibliotekos ir Vydūno draugijos 

organizuotos tradicinės, daug žymių šalies ir užsienio mokslo, raštijos veikėjų sutraukusios 

tarptautinės konferencijos, skirtos humanisto Vydūno šviesiam atminimui pagerbti metu, kaip ir 

kasmet į Pagėgius atvyko garbi viešnia – Vydūno vyriausiojo brolio Jono anūkė Brita Storost 

(Vokietija), kuri apžvelgė Vokietijoje leidžiamą Vydūno tekstų knygą. 

Ypatinga 2022 m. žinia tapo tai, jog tradicinis XXII-asis Vakarų Lietuvos bibliotekininkų 

suvažiavimas 2023-iaisiais vyks Pagėgiuose. 2022 m. rugsėjo 8-9 d. vykusio XXI-ojo šio 

suvažiavimo metu Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka pelnė net 5 diplomus, o 

bibliotekos vadovei Mildai Jašinskaitei-Jasevičienei buvo įteikta simbolinė vėliava bei pereinamoji 

šio sąskrydžio taurė. 

Dar vienas išskirtinis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2022 m. organizuotos 

kultūrinės veiklos momentas – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai sukurta žurnalistės, 

fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda 

„Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ 2022 m. lapkričio 3 d. pristatyta Lietuvos Respublikos Seimo 



rūmuose. Renginyje dalyvavo parodos autorė, LR Seimo nariai, Pagėgių savivaldybės vadovai, 

bibliotekininkai, pagėgiškiai ir kt. 

2022 m. lapkričio 27 d. transliuotoje LRT laidoje „Duokim garo!“ Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Jašinskaitė-Jasevičienė pristatė Pagėgius, šio miesto 

savitumą, kultūros istorijos ir architektūros paveldo unikalumą. 

Prioritetinis dėmesys einamaisiais metais taipogi teiktas šalyje minėtinais paskelbtų metų, 

žymių šalies raštijos veikėjų jubiliejinių sukakčių paminėjimams, Pagėgių krašto ir visos šalies 

istorijai svarbioms datoms bei įvykiams atminti skirtų renginių bei parodų organizavimui.  

Einamaisiais metais kraštiečio, kompozitoriaus, asociacijų LATGA ir AGATA nario Aro 

Žvirblio, šiuo metu gyvenančio Kaune, bei jo šeimos iniciatyva Vydūno viešojoje bibliotekoje pradėti 

naujos, visoms visuomenės grupėms patrauklios erdvės įrengimo ir drauge – aktualios paslaugos – 

audiotekos – kūrimo darbai.  

Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbas su vartotojais buvo tęsiamas ir e. erdvėje, kurioje 

kviesta dalyvauti įvairiose virtualiose veiklose: kraštotyrinėse, literatūrinėse, krašto kūrėjų kūrybos 

darbų parodose, stebėti dokumentinius kraštiečių prisiminimų ciklus, bibliotekos sukurtus 

dokumentinius kraštotyrinius filmus, dalyvauti poezijos skaitymuose, interaktyviose edukacijose ir 

informacinio raštingumo lavinimui skirtose veiklose. Informacija apie tai ir nuorodos į virtualius 

šaltinius buvo nuolat skelbiamos Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje, bibliotekos „Youtube“ paskyroje, socialinio tinklo „Facebook“ Vydūno viešosios 

bibliotekos, Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų erdvės ir kiekvieno filialo puslapiuose.  

Kaip ir kasmet, einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai 

dalyvavo įvairiose respublikinėse skaitymo skatinimo iniciatyvose: respublikinio masto skaitymo 

skatinimo varžytuvėse – projekto „Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkyje (dalyvavo 298 Pagėgių krašto 

gyventojai, iš kurių net 268 įvykdė visas užduotis. Šių metų Pagėgių Vydūno SVB dalyvavimo 

našumas pastarojoje akcijoje viršytas net 3,7 karto (VB – 3,0, filialuose – 4,1 karto) lyginant su 2021 

m. duomenimis) bei Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotoje skaitymo skatinimo akcijoje 

„Bibliotekų knygų Kalėdos“ (Pagėgių krašto bibliotekoms padovanota 40 populiarių knygų). 2022-

aisiais metais bibliotekoje organizuota 12 ekskursijų, kuriose dalyvavo 106 žmonės: TV laidų vedėjai, 

Klaipėdos regiono bibliotekų vadovai, Klaipėdos rajono mokyklų bibliotekininkai bei pedagogai, 

Lazdijų krašto muziejaus atstovai, rašytojai, poetai, knygų iliustruotojai, tautodailininkai, 

fotomenininkai, kompozitoriai, filmų kūrėjai, Pagėgių krašto ugdymo įstaigų mokiniai ir kt. 

Einamaisiais metais gražūs kultūrinės bendrystės ryšiai plėtoti su Klaipėdos universitetu. 

2022 m. Vydūno viešojoje bibliotekoje suorganizuoti 64 vyriausybinių ir nevyriausybinių 

organizacijų inicijuoti įvairaus pobūdžio informaciniai renginiai: paskaitos, seminarai, posėdžiai, 

konsultacijos, pasitarimai ir kt. 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka 

projektinė veikla ir bendradarbiavimas partnerių projektuose 2022 m. 
 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas. Tikslai ir uždaviniai 

Bibliotekos parengti ir gavę finansavimą projektai 

1. Projektas: „Įsižiūrėki į vidurnaktį...“ 

Tikslas: Patraukliai atskleisti Algimanto Mackaus kūrybą ir asmenybę jaunimui, sukuriant bibliotekoje pažintinį-

edukacinį-kraštotyrinį galvosūkių ir pabėgimo kambarį „Įsižiūrėki į vidurnaktį...“ bei jį pristatyti visuomenei. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022.03.01-2021.08.31 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. Skirta lėšų - 

1500,00 Eur 

2. Projektas: „Su knyga į sveiką gyvenseną“ 

Tikslas: Suburti bibliotekos skaitytojus (vaikus, tėvelius ir senelius) bendrai veiklai, kurios tikslas skatinti kūrybinį 

vaikų mąstymą, skaitymą, siekti psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo ir sveikos gyvensenos per pasakų 

interpretaciją bei žygius gamtoje. Formuoti požiūrį, jog biblioteka nėra tik vieta, kur sudėtos knygos ar 

kompiuteriai – čia galima atrasti ir save realizuoti sveikos gyvensenos kontekste (gauti įvairios informacijos ar net 

motyvacijos). 



Įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Pagėgių savivaldybės sveikatos rėmimo 

specialioji programa. Skirta lėšų – 400,00 Eur. 

Bibliotekos parengti projektai (negavę paramos) 

1. Projektas: „Minčių nuskaidrėjimo sodas“ 

Tikslas: Netradicinėje erdvėje organizuoti vasaros jaunimo stovyklą, siekiant suteikti socialiai jautriausioms 

gyventojų grupėms galimybę prasmingai praleisti savo laisvalaikį, stovyklos metu pasinaudojant nemokamomis ir 

kokybiškomis sveikatinimo ir kultūrinio-literatūrinio-kraštotyrinio švietimo paslaugomis. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022.05.01-2021.10.30 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. Finansavimas 

negautas 

2. Projektas: „Pagėgių istorijų sankryžos“ 

Tikslas: sukurti naują paslaugą – dviejų dalių pažintinį turą (Pagėgių mieste ir virtualų po istorinius Pagėgius) 

atskleidžiant unikalaus, sparčiausiai po 1923 m. LR augančio miesto – Pagėgių, istorijos bei architektūros 

autentiškumą ir vertę. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01.09-2023.12.29 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. Finansavimas 

negautas 

 Bibliotekos parengti projektai laukiantys įvertinimo 

1. Projektas: ,,Ir dar šis tas apie knygą...“. 

Tikslas: Suorganizuoti edukacinių- literatūrinių renginių ciklą, siekiant paskatinti vaikus skaityti ir ugdyti jų 

kūrybiškumą, dalyvaujant profesionaliems knygų autoriams. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.03.01-2023.08.31 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. Laukiama 

vertinimo. 

2. Projektas: ,,Tuo gražūs, kad skirtingi“ 

Tikslas: Identifikuoti Klaipėdos krašto savitumą (kultūrinių ir gamtinių objektų unikalumą) bei jį pritaikyti bei 

integruoti kuriant šiuolaikišką biblioteką, naujus kultūrinio turizmo objektus bei skatinti kultūrinį turizmą 

organizuojant Vakarų Lietuvos bibliotekininkų suvažiavimą-forumą įveiklinant gamtinį ir istorinį paveldą. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.03.01-2023.12.31 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. Laukiama 

vertinimo. 

3. Projektas: „Raganų eglės raganaičių burtai...“ 

Tikslas: Suorganizuoti ir pravesti edukacinių-kūrybinių renginių ciklą, sukuriant naują paslaugą bibliotekoje, 

padedančią populiarinti savo kraštą. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.03.01-2023.09.30 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. Laukiama 

vertinimo. 

Projektai, kuriuose dalyvavo biblioteka  

1. Projektas: „Meno pleneras „Mažosios Lietuvos ženklai: ...o buvo taip“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: 

Lietuvos Kultūros taryba. Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo 

finansinių įsipareigojimų. 

2. Projektas: ,,Fotografika 2022“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Tauragės krašto muziejus „Santaka“ 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 

4. Projektas: ,,Inovacijų turgelis“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Partnerio indėlis: Biblioteka dalyvavo projekto renginyje „Inovacijų turgus“, pristatė sukurtą inovatyvų produktą 

ir paslaugą bei turimais kanalais viešino projekto veiklas. 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 

5. Projektas: „Kad vaikai pažintų žemę, kuri juos peni ir nešioja“ 

Projekto rengėjo pavadinimas: Jurbarko rajono savivaldybės biblioteka. 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 

6. Projektas: ,,Krašto paveldo gidas 2.0“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka 



Partnerio indėlis: krašto paveldo gido ruošimas: biblioteka įsipareigojo surinkti, apdoroti ir KPG pateikti ne 

mažiau 10 naujų objektų aprašų su papildomomis vaizdo  ir garso priemonėmis. 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 

7. Projektas: ,,Mažais žingsneliais į didelę Mažosios Lietuvos istoriją“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Pagėgių savivaldybės kultūros centras 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 

8. Projektas: ,,Vydūnas: anotuotoji (bio)bibliografijos rodyklė: 1884-2018“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 

9.  Projektas: „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų 

bibliotekų tinklo diegimas“ 

Projekto rengėjo pavadinimas: 
Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. 

Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus 

vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“. Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 

Įgyvendinimo laikotarpis: Nuo 2020 m. 

Partnerio indėlis: Pagėgių Vydūno viešoji biblioteka prisidėjo prie iniciatyvos „Biblioteka visiems“. Įgyvendinant 

projektą bibliotekos darbuotojai viešino projekto veiklas bibliotekos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.  

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: 

Finansuoja LR kultūros ministerija. 

Iš partnerių gauta socialinė istorija, kuri viešinama bibliotekos internetiniame puslapyje. Taip pat gautos metodinės 

priemonės, skirtos sensoriniams užsiėmimams ASS turintiems vaikams vesti bei tyrinėjimo palapinė kartu su 

„sensorinio gesintuvo“ rinkiniu. Sukurtos naujos pagalbinės priemonės  - sensorinis įstaigos žemėlapis bei ikonos 

padedančios ASS turintiems vaikams lengviau rasti reikiamas patalpas bibliotekoje.  

10. Projektas: ,,Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių 

kūrimui su aplinka“. 

Projekto vykdytoja: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka. Projekto partneriai: Kauno 

apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka, Mokslo ir kultūros institutas 

(Institute of Science Culture, Oslas, Norvegija). 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021.08.01-2023.04.30 

Partnerio indėlis: Projekto metu dalyvauta „5-8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių 

problematikos identifikavimas“ tyrime bei vykdytas informacijos viešinimas Vydūno viešosios bibliotekos 

interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose. 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos:  2014-2021 m. Europos ekonomikos erdvės 

finansinio mechanizmo priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšos. 

Iš partnerių gautas knygomatas „Draugoteka“, mobilusis telefonas, knygų lentyna bei knygų kolekcija. Šios 

priemonės reikalingos projekto įgyvendinimui.  

11.   Projektas: ,,Kalėdinis žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje“. 

Projekto rengėjo pavadinimas: Pagėgių savivaldybės kultūros centras 

Institucijos, finansavusios projektą, pavadinimas ir skirtos lėšos: Lietuvos kultūros taryba. 

Iš partnerių nebuvo gauta informacijos apie skirtas lėšas, kadangi biblioteka neturėjo finansinių įsipareigojimų. 
 

Bibliografinė-informacinė, kraštotyrinė veikla 

2022 m. toliau buvo atnaujinama ir nauja informacine medžiaga pildoma Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos virtuali Pagėgių krašto enciklopedija. Rengiant šį virtualios 

kraštotyrinės informacijos masyvą, prioritetas teikiamas nuosekliai autoritetingos kraštotyrinės 

medžiagos atrankai, analizavimui bei sisteminimui, idant būtų užtikrinta aukšta informacinė turinio 

vertė. Virtualią enciklopediją sudaro žymių Pagėgių krašte gyvenusių (-ančių), besimokiusių (-ančių) 

ar dirbusių (-ančių) kultūros, raštijos, visuomenės veikėjų biografijos, lankytinų kultūrinių, istorinių, 

architektūrinių, gamtinių, sakralinių, kt. objektų bei kraštiečių gyvosios atminties apie Pagėgių 

kraštui ir visai šaliai didelę svarbą turinčius įvykius įamžinimas ir įvairių organizacijų veiklos 

aprašymai. Šiame virtualiame kraštotyrinės informacijos saugojimo ir sklaidos masyve esantys 

duomenys naudojami tenkinant gyventojų pateiktas užklausas bei teikiant kraštotyrinio pobūdžio 

konsultacijas. 2022 m. šios enciklopedijos skyrius „Atsiminimai“ papildytas nauja rubrika – Pagėgių 

krašto gyventojų prisiminimų ciklu „Iš užmaršties žemės [ne]grįžusiems…“, kuriame  pasakojama 



apie 1941 m. birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną. 

Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka prisidėjo prie 

bibliografinio-kraštotyrinio leidinio rengimo darbų: biblioteka drauge su Pagėgių krašto draugija 

„Sandūra“ sudarė 2022 m. išleistą žurnalo-almanacho „Rambynas“ 2008-2022 m. (Nr. 1-22) ir 

laikraščio „Rambynas“ 2007-2022 m. (Nr. 1-31) bibliografinę rodyklę. 

Taipogi rengti Pagėgių krašto lankytinų objektų ir jų maršrutų aprašymai, skirti Klaipėdos 

apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos administruojamos Krašto paveldo gido interneto 

svetainės – interaktyvaus kultūros paveldo žemėlapio – pildymui. 
 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas, atstovavimas ir partnerystė 

2022 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos plėtoti kultūrinės partnerystės 

ryšiai ir organizuota jungtinė veikla su kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, o visa tai 

pažymėta bibliotekai skirtais dėkojamaisiais raštais: 

2022 m. vasario 28 d. – asociacijos „Langas į ateitį“ direktorės Ritos Šukytės padėka „Už 

aktyvų dalyvavimą „Saugesnio interneto savaitės“ iniciatyvoje“; 

2022 m. rugsėjo 8-9 d. – Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Astutės 

Noreikienės padėka „Už aktyvų dalyvavimą XXI-jame Vakarų Lietuvos  bibliotekininkų sąskrydyje, 

kūrybingą inovatyvių paslaugų pristatymą, gerosios patirties dalijimąsi ir sklaidą“; 

2022 m. lapkričio 9 d. – dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ direktoriaus 

Gedimino Andriukaičio padėka „Už bendradarbiavimą 2022 m. spalio 8-30 dienomis organizuojant 

žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ filmų rodymą bibliotekoje“; 

2022 m. gruodžio 17 d. – Pagėgių savivaldybės kultūros centro padėka „Už dalyvavimą XII 

jomarke „Nuo ištakų iki šiandienos. Kalėdinis žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje“ bei nuoširdų ir 

prasmingą indėlį!“. 

2022 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė ir toliau siekė būti 

matoma, aktyvi, visą bendruomenę įvairiausioms veikloms telkianti bei pažangiausius darbo metodus 

taikanti biblioteka Lietuvos bibliotekų panoramoje. Taipogi siekta kuo efektyviau įgyvendinti 

išsikeltus strateginius tikslus bei uždavinius, teikiant kokybiškas ir visokeriopas kultūrines, 

informacines, šviečiamąsias, rekreacines paslaugas vartotojams. Išsami informacija apie Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondus, renginius, edukacijas ir kt. veiklas, skirtas 

Pagėgių krašto, jo kultūros, raštijos bei istorijos atskleidimui, publikuojama ir nuolat atnaujinama 

bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt, bibliotekos „Youtube“ kanale, socialinio tinklo 

„Facebook“ Vydūno viešosios bibliotekos, Vaikų erdvės ir filialų puslapiuose. Einamaisiais metais 

publikacijos apie tai taipogi buvo skelbtos įvairiuose periodiniuose leidiniuose bei interneto 

tinklapiuose. Taipogi bibliotekos veikla anonsuota apskrities ir Lietuvos nacionalinėje televizijose. 

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija: interneto portaluose – 31, respublikinėje spaudoje 

– 2, vietinėje spaudoje – 1, Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT) – 1, Tauragės 

kabelinėje televizijoje (TVK) – 4. 

Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija: respublikinėje spaudoje – 12, vietinėje spaudoje 

– 23,  interneto portaluose – 665. 

Einamaisiais metais informacijos apie Pagėgių krašto bibliotekų vykdomą veiklą sklaida vyko 

įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp bendruomenių, pavienių asmenų ir 

bibliotekos lankytojų. Pagėgių krašto bibliotekos, siekdamos informuoti visuomenę apie vykdomas 

veiklas, rengė lankstinukus, plakatus, kvietimus, teikė informaciją lankytojams elektroniniu paštu, 

telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis. Ypač didelio populiarumo ir gausios įtraukties 

sulaukė audiovizualiniai bibliotekos veiklų anonsavimai virtualioje erdvėje. 

Biblioteka lankytojams teikia mokamas paslaugas. Paslaugų sąrašas patvirtintas Pagėgių 

savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-220. Biblioteka palaiko glaudžius 

ryšius su visuomeninėmis krašto ir regiono organizacijomis, rašytojais, įžymiais kultūros bei meno 

atstovais, krašto išeiviais. 
 

http://www.pagegiusvb.lt/


Metodinė veikla 
 

2022 m. pagrindinėmis metodinės veiklos kryptimis išliko bibliotekos kolektyvo nuolatinio 

profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, ypač koncentruojantis į dalyvavimą 

įvairiuose, tiek profesinių, tiek kultūrinių kompetencijų kėlimui svarbiuose profesiniuose-

šviečiamuosiuose renginiuose, bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje bei iniciatyvų 

įgyvendinime. Prioritetinis dėmesys teiktas inovatyvių ir įvairių kultūrinio darbo krypčių taikymui 

krašto bibliotekų darbe, prisijungimui prie įvairių respublikiniu bei regioniniu mastu vykdomų 

profesinių, kultūrinių, skaitymo skatinimo iniciatyvų, tokiu būdu prisidedant prie bendro regiono ir 

visos šalies šiuolaikinės bibliotekininkystės statuso kūrimo bei įvaizdžio gerinimo. Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos specialistų profesionaliai atliekamas darbas einamaisiais 

metais įvertintas LR Kultūros ministro Simono Kairio bei Pagėgių savivaldybės mero Vaido 

Bendaravičiaus vardinėmis padėkomis. 

2022 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo 

darbo su teisinėmis duomenų bazėmis mokymuose, respublikinėse bei nuotolinėse tarptautinėse 

mokslinėse-praktinėse konferencijose, projektinių paraiškų rengimo konsultaciniuose susitikimuose, 

skaitmeninių įrankių darbui su jaunimu ir elektroninių lyčių lygybės stebėsenos įrankių pristatymo 

mokymuose, ciklinėse vartotojų aptarnavimo funkcionalumo užtikrinimo atnaujintoje LIBIS 

sistemoje konsultacijose, stažuotėse projektų vadybos, Europos Sąjungos teisėkūros procesų, 

bibliotekų statistikos ir veiklos tyrimų temomis, ankstyvojo skaitymo skatinimo forumuose bei 

praktiniuose mokymuose, teminiuose kultūros paso paraiškų teikimo informaciniuose renginiuose, 

atnaujintos tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugos pristatymo bei organizavimo bibliotekose 

profesiniuose mokymuose, serialinių dokumentų gavimo ir tvarkymo mokymuose, kultūrinės 

edukacijos paslaugų teikimo kompetencijų kėlimo informaciniuose-konsultaciniuose renginiuose, 

organizacijos įvaizdžio gerinimo ir strateginio planavimo bei valdymo organizavimo seminaruose, 

informaciniuose profesiniuose susitikimuose duomenų tvarkymo bei bibliografinių įrašų kūrimo 

atnaujintoje LIBIS sistemoje klausimais, išvažiuojamosiose kraštotyrinės informacijos rinkimo 

edukacijose apie Pagėgius ir šio krašto istoriją, bibliotekų viešinimo specialistų susitikimuose bei kt.  

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įvykdytas 100 %, dalyvauta 71-ame kvalifikacijos kėlimui 

skirtame renginyje, o tai – 34,0 % daugiau negu praėjusiais metais (2021 m. dalyvauta 53-uose 

kvalifikacijos kėlimui skirtuose renginiuose). 2022 m. dalyvauta 47-iose nuotoliniu ir 24-iose 

tradiciniu būdu organizuotose profesinio mokymo programose, stažuotėse, konferencijose ir kt. 

Taipogi dalyvauta savivaldybės įstaigų renginiuose, tradiciniame – XXI-ajame – Žemaitijos 

bibliotekininkų sąskrydyje bei 22-ojoje Vilniaus knygų mugėje.  

Bibliotekos vadovė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė dalyvavo: 3-uose Pagėgių savivaldybės 

vadovų, administracijos atstovų ir savivaldybės kultūros įstaigų vadovų susirinkimuose, 1-ame 

Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdyje (kuris organizuotas Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešojoje bibliotekoje), 1-ame kontaktiniu būdu vykusiame visuotiniame Lietuvos savivaldybių 

viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkime, 4-iuose (1 organizuotas kontaktiniu būdu, 3 – 

nuotoliniu) profesiniuose informaciniuose susitikimuose su įvairių institucijų, įstaigų, organizacijų 

atstovais, 9-iuose tradiciniu būdu organizuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose (profesiniuose 

mokymuose, konferencijose, stažuotėse, seminaruose kt.) ir 10-yje nuotolinių profesinės 

kvalifikacijos kėlimo programų (seminaruose, konferencijose, mokymuose, forumuose bei kt.).  

Einamaisiais metais Pagėgių Vydūno SVB direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė asmenine 

iniciatyva kėlė kvalifikaciją lankydama Šilutės turizmo informacijos centro organizuojamus gidų 

kursus. 
 

Tiriamasis darbas 
 

2021 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos atlikta Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa 2022-aisiais 

buvo vykdoma ir visuose bibliotekos filialuose, siekiant išsiaiškinti stipriąsias, silpnąsias kiekvienos 



bibliotekos darbo su vartotojais vietas ir gauti kuo objektyvesnes, reprezentatyvias išvadas Pagėgių 

krašto bibliotekų veiklos stiprinimui. Atsižvelgiant į šio tyrimo išvadas, planuojamos bibliotekų 

kultūrinės, šviečiamosios ir kt. veiklos. 

Einamaisiais metais aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacija, dalyvaujant bibliotekinio, kultūrinio darbo krypčių tyrimuose. Į tiriamojo darbo 

rezultatus atsižvelgiama stiprinant bibliotekų profesinį bendradarbiavimą, formuojant ir plečiant 

bibliotekos paslaugų pasiūlą, numatant bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius 

planus. 
 

Personalas 
 

2022 m. įstaigoje dirbo 15 profesionalių bibliotekininkų ir 2 techniniai darbuotojai. 

Einamaisiais metais Vydūno viešojoje bibliotekoje dirbo 9 darbuotojai: 2 – įgiję universitetinį 

bibliotekinį-informacinį išsilavinimą, 3 – kitą aukštąjį išsilavinimą (iš jų – bibliotekos direktorė yra 

įgijusi magistro laipsnį), 1 – aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą, 1 vidurinį (bibliotekinių procesų 

automatizavimo specialistas šiuo metu universitete studijuoja informatikos inžineriją) ir 2 – techniniai 

darbuotojai, iš kurių 1 – 0,5 etato.  

Filialuose dirbo 8 bibliotekininkai po 0,75 etato: 1 – įgijęs aukštąjį bibliotekinį-informacinį 

išsilavinimą, 1 – kitą aukštąjį išsilavinimą; 4 – įgiję aukštesnįjį išsilavinimą (iš jų 2 – bibliotekinį) ir 

2 – įgiję vidurinį išsilavinimą. 
 

Finansavimas ir materialinė bazė 

2022 m. finansavimas  
 2021 m. 2022 m. 

Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur) Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur) 

Iš viso (Eur): 285 086,00 285 086,00 316 579,00 316 579,00 

Iš savivaldybės:  277 297,00 277 297,00 308 761,00 308 761,00 

Darbo užmokesčiui 220 889,00 220 889,00 247 046,00 247 046,00 

Periodikos įsigijimui 8 500,00 8 500,00 8 491,00 8 491,00 

Kitos išlaidos 39 990,00 39 990,00 43 323,00 43 323,00 

Iš Kultūros ministerijos 12 336,00 12 336,00 12 760,00 12 760,00 

Už mokamas paslaugas 104 104 47,00 47,00 

Fizinių ir juridinių 

asmenų parama 

3 371,00 

(leidiniais) 

3 371,00 

(leidiniais) 

4 959,00 (leidiniais) 4 959,00 (leidiniais) 

VMI 1,2 %-157,00  VMI 1,2 %- 126,00 - 

Programų, projektų lėšos 4 157,00 4 157,00 2 686,00 2 686,00 

Kompiuterinei įrangai  - - - - 

Bibliotekos finansinius išteklius sudaro Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos darbuotojų 

atlyginimams, komunalinėms, ryšio ir kt. paslaugoms padengti, spaudiniams ir prekėms įsigyti bei 

darbuotojų kvalifikacijai kelti. LR kultūros ministerijos lėšos skiriamos bibliotekos dokumentams 

įsigyti. Riboti bibliotekos biudžeto asignavimai turi neigiamos įtakos strateginio bibliotekos plano 

įgyvendinimui. Dėl didelio darbuotojų darbo krūvio, didelio darbo funkcijų skaičiaus tokios veiklos 

kaip fondų dokumentų nurašymas ar tvarkymas, kraštotyros rinkimas ir sisteminimas, kultūros 

paveldo skaitmenizavimas, knygų leidyba, bibliotekos klubinė ir kt. veiklos vykdomos nenuosekliai 

arba visai nevykdomos. Bibliotekų veiklos spektras sparčiai plečiasi, nuolat daugėja funkcijų bei 

naujų iššūkių, todėl jaučiamas didelis bibliotekininko etato stygius. Taip pat pažymėtina, jog kai kurių 

filialų patalpų bei inventoriaus būklė yra itin prasta – čia būtina atlikti remonto darbus, atnaujinti 

baldus, atnaujinti šildymo bei elektros sistemas. Svarbu ir būtina atnaujinti darbuotojų darbo 

kompiuterius.  

Bibliotekai plečiant savo veiklą, Viešosios bibliotekos antrajame aukšte yra įrengtos 

lankytojams skirtos pažintinės erdvės, kompiuterių klasė, todėl yra labai svarbus šių patalpų 



pritaikymas neįgaliems asmenims, neįgaliųjų keltuvo įrengimas, kuris pasitarnautų ir knygų 

užkėlimui į antrąjį aukštą.   
 

Patalpos 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos struktūrą sudaro Viešoji biblioteka 8 

filialai. Patalpos, skirtos bibliotekinei veiklai, naudojamos pagal panaudos sutartis. Viešoji biblioteka 

rūpinasi visų patalpų šildymu, interneto, telefono ryšiu, kokybišku paslaugų teikimu lankytojams bei 

materialine-technine patalpų būkle.  

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka turi puikias darbo sąlygas, o bibliotekos 

lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos centrą. Šešių bibliotekos filialų patalpos 

atnaujintos ir pritaikytos bibliotekinei veiklai. Tačiau šiai dienai jau reikia atnaujinti Žukų ir 

Piktupėnų filialų patalpas, kurios neremontuotos ne vieną dešimtmetį – patalpose kai kur išlūžusios 

grindys, dokumentų lentynos pasenusios ir sukrypusios, dėl to nukenčia ne tik estetinis bibliotekos 

įvaizdis, biblioteka tampa nepatraukli vartotojams, bet taip pat kyla pavojus ir darbuotojų bei 

lankytojų saugumui. Natkiškių, Piktupėnų, Šilgalių, Kentrių bei Žukų filialuose reikia atnaujinti 

šildymo sistemas. Kai kuriuose filialuose būtinas elektros įvadų atnaujinimas.  
 

Informacinių išteklių infrastruktūra 
 

Bibliotekoje įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas, vietinei komunikacijai naudojamas bendras 

elektroninis paštas ir dokumentų dalijimosi tinklas. Visos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos 

ir prijungtos prie interneto ryšio. Vartotojai aptarnaujami naudojantis informacine LIBIS sistema, 

kuri 2021 metais buvo atnaujinama ir perkelta į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos 

infrastruktūrą. Tebevyksta nuolatiniai sistemos atnaujinimai ir funkcionalumo koregavimai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


