
VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Data Renginys Vieta  Atsakingas asmuo 

1–30 d. Virtuali paroda „Atidavęs jėgas 

Tėvynei, vaikams, literatūrai“, 

skirta tautosakininko, spaudos 

darbuotojo, pedagogo Stasio 

Tijūnaičio 125-osioms gimimo 

metinėms  

http://www.kaisiadoriuvb.lt/lt/nau

jienos/195-stasiui-tijunaiciui-125  

Viešoji biblioteka S. Ladienė 

3–30 d. Pravieniškių lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ priešmokyklinės 

vaikų grupės piešinių paroda 

„Drugelių vasara“ 

Pravieniškių biblioteka M. Drulienė 

3–30 d. Žaslių pagrindinės mokyklos 

pradinių klasių mokinių piešinių 

paroda „Mano gimtinės spalvos“ 

Žaslių biblioteka O. Karvelienė 

3 d. 

12 val. 

Popietė, skirta Tėvo dienai Dainavos biblioteka S. Kapačinskienė 

3 d.  

12 val.  

Žaidimų popietė vaikams, skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

Rumšiškių biblioteka G. Raudeliūnienė 

4 d. 

12.30 val. 

Žaidimų popietė vaikams, skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

Antakalnio biblioteka V. Unguraitienė 

4–30 d. Mokyklos-darželio „Rugelis“ 

mokinių piešinių paroda 

Gudienos biblioteka D. Repčinskienė 

4 d. 

14 val. 

Piešinių konkursas „Vaikų 

vasaros svajonės“,  skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

Mikalaučiškių 

biblioteka 

A. Tadarauskienė 

6,13,20,27 d. 

11 val.  

Skaitymo skatinimo akcija 

vaikams „Skaitau kitaip, skaitau 

kaip noriu...“: viktorina, 

populiariausių knygų rinkimai, 

garsiniai skaitymai, piešiniai ant 

asfalto bibliotekos kiemelyje 

Viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

R. Jūrienė 

6 d. 

16 val. 

Sveikatos diena Stasiūnuose. 

Dalyvauja gydytoja, 

akupunktūros specialistė 

Danguolė ir vaistininkas bei 

vaistažolių žinovas Juozas 

Vasiliauskai 

Stasiūnų biblioteka A. Stanislauskienė 

7 d. 

14 val. 

Edukacija „Ekslibris“, skirta 

1963 m. sukilimo organizatoriui, 

dailininkui A. Zaleskiui 

Kasčiukiškių 

biblioteka 

R. Sinkevičienė, 

Zūbiškių ir Palomenės 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/lt/naujienos/195-stasiui-tijunaiciui-125
http://www.kaisiadoriuvb.lt/lt/naujienos/195-stasiui-tijunaiciui-125


Birželio-rugpjūčio mėn. VB Vaikų aptarnavimo skyriuje ir filialuose – leidyklos „Alma litera“ 

inicijuotas vasaros skaitymų projektas „Augu skaitydamas". 

kultūros centrai 

7–12 d. 

11 val. 

Projektas „Gyventojų 

skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekose 

stiprinimas“ 

Žiežmarių biblioteka D. Ščiukienė 

7 d. 11 val.  Vaikų ir jaunimo skaitymo 

konkursas „SKAITYMAS: 

sėkmė ir džiaugsmas“ 

užbaigimas  

Viešoji biblioteka  R. Jūrienė 

 

7 d. 

13 val. 

Kiemo renginys „Knygų herojų 

gaudynės arba ką vaikai gali 

veikti bibliotekos kiemelyje“ 

Talpūnų biblioteka R. Kareckienė 

10 d. 

14 val. 

Mokymai moksleiviams „Saugus 

internetas“ 

Zūbiškių biblioteka O. Raudeliūnienė 

11 d. 

12 val. 

Vasaros garsiniai skaitymai 

vaikams 

Kasčiukiškių 

biblioteka 

R. Sinkevičienė 

 

12 d. 

16 val. 

 

Vasaros skaitymai vaikams 

„Skaitau tarmiškai“ 

Žaslių biblioteka O. Karvelienė 

12 d. 

16 val. 

Popietė vaikams „Augu 

skaitydamas“ 

Gudienos biblioteka D. Repčinskienė 

13 d. 

13 val. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Kilimėlių audimas, panaudojant 

senų drabužių atraižas“. Vad. R. 

Šilkūnienė 

Darsūniškio biblioteka  A. Sirvydienė 

14 d. 

14 val. 

Saugaus interneto diena Rumšiškių biblioteka G. Raudeliūnienė 

14 d. 

11 val. 

Konkurso „Vasara su knyga“ 

paskelbimas 

Palomenės biblioteka F. Gresienė 

17–20 d. Projektas „Gyventojų 

skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekose 

stiprinimas“ 

Kruonio biblioteka A. Žilinskienė 

20 d. 

15 val. 

Testas „Ar esi saugus internete“ Pravieniškių biblioteka M. Drulienė 

21 d. 

12 val. 

Valanda su knyga Dovainonių biblioteka  V. Sadauskienė 



Maloniai kviečiame  vaikus kartu su tėveliais atrasti skaitymo džiaugsmą – visą vasarą klijuoti 

lapelius ant projekto simbolio – Knygų medžio ir tokiu būdu jį auginti. Rudenį, didžiausią skaitymo 

medį užauginusius, leidykla pakvies į renginį, kurio metu bus apdovanoti didžiausio Knygų medžio 

autoriai. Visą vasarą vaikai su tėveliais kviečiami užsukti į biblioteką, kur galima pasiimti savo 

Knygų medį. 

 


