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I. PAGRINDINĖS METŲ VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI  

 

 Kaupti ir skleisti informaciją apie bibliotekines naujoves, stebėti rajono bibliotekų veiklą, 

analizuoti, rengti dalykinius pasitarimus. 

 Ugdyti filialų darbuotojų profesionalumą. Skatinti aktyvius, nuoširdžiai dirbančius filialų 

darbuotojus. Pažymėti žymių žmonių, rašytojų sukaktis, valstybines šventes. 

 Populiarinti knygą, skatinti skaitymą. Konsultuoti visais darbo klausimais, padėti praktiškai, 

supažindinti su informacinių technologijų galimybėmis. 

 Rūpintis naujų darbuotojų adaptacija, suteikti profesinių žinių minimumą darbuotojams 

neturintiems specialaus išsilavinimo, juos apmokyti dirbti. 

 Formuoti universalaus profilio dokumentų fondus tradicinėse ir skaitmeninėse laikmenose, 

atitinkantį rajono gyventojų ir bibliotekos vartotojų poreikius ir siekti išlaikyti jau sukaupto fondo 

tęstinumą. 

 Kaupti, tvarkyti ir aktualizuoti Rokiškio krašto kultūros paveldą 

 Kontroliuoti, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių Bibliotekos fondų apskaitą 

(nurašymą, perdavimą, įkainojimą ir kt.) reikalavimų. 

 Vesti  rajono bibliotekų fondų dokumentų automatizuotą visuminę apskaitą LIBIS sistemoje. 

 Pildyti LIBIS duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais. 

II. PLANUOJAMI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Įvykdyta 

2020 m. 

Planas 

2021 m. 
Skirtumas Pastabos 

1. FONDO FORMAVIMAS 

1.1. 
Gauti ir sutvarkyti dokumentų (vnt.) 
Iš jų inventorintų:  

18000 egz 

9500 egz 
  

1.2. 

Gauti prenumeruojamų periodinių 
leidinių: (iš Lietuvos pašto, UAB 
„Media bitės“ ir UAB „Delfi“) 

 80 pav.   

1.2.1 

Iš jų laikraščių: iš viso 

VB 
MF 
KF 

 

8 pav. 

8 
6 
6 

  

1.3. 

Gauti periodinių leidinių iš viso: 
prenumeruojami + gyventojų 
dovanoti + kiti: (iš Romuvos fondo, 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondo ir kt.) 

 138 pav.   

1.3.1 Iš jų laikraščių  15 pav.   

1.4. Nurašyti dokumentų (vnt.)  16000 egz.   



Iš jų Inventorintų dok.: 10000 egz. 

1.5 

Atspindėti naujai gautus 
dokumentus: 
Iš jų analizinių 

 
7000 įrašų 

4500 
  

1.6 Bendras fondo apyvartos rodiklis   1,8   

1.7 
Vykdyti naujai gautų knygų sklaidą 
bibliotekos internetiniame puslapyje 

 18 kartų   

2. LIBIS VEIKLA Vykdytojas 

2.1 
Vartotojų aptarnavimas naudojantis 
LIBIS skaitytojų aptarnavimo 
posisteme (SAP) 

VB ir 18-ka 

filialų 

VB ir 21-

nas filialas 
 A.Stučinskienė 

2.2 

LIBIS administravimo darbai 
1. Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS 

centro siunčiamus klaidų 
protokolus. 

2. Importuoti reikšminius 
žodžius į Rokiškio VB 
elektroninį katalogą 

 

Pagal 
poreikį 
 
 
Pagal 

poreikį 

 A.Stučinskienė 

3. 
Rajono bibliotekų dokumentų fondo 

komplektavimas 

Vykdymo 

laikotarpis 

arba kiekis 

Vykdytojas 

3.1 
Vadovaujantis „Bibliotekų fondo apsaugos 
nuostatais“ organizuoti rajono bibliotekų fondų 
komplektavimą ir dokumentų apskaitą. 

1-12 mėn. A.Stučinskienė 

3.2 
Rengti fondų komplektavimo tarybos pasitarimus, 
skirtus dokumentų komplektavimo veiklai  organizuoti. 

7 pasitarimai A.Stučinskienė 

3.3 

Atlikti viešųjų pirkimų procedūras per CVP IS, 
parenkant tiekėją atskirai prekei, pagrindiniu atrankos 
kriterijumi laikant mažiausią kainą. 

9 pirkimai. 

A Stučinskienė 

ir viešųjų pirkimų 
komisija 

3.4 
Vykdyti retrospektyvų fondų komplektavimą, 
vadovaujantis VB skyrių ir filialų pateiktais užsakymais. 1-12 mėn. A.Stučinskienė 

3.5 Apskaityti ir tvarkyti paramos keliu gautus dokumentus. 1-12 mėn. A.Stučinskienė 
J. Neniškienė 

3.6 Atlikti filialų spaudos poreikio analizę 2022 m 
1 analizė 
Spalio mėn. A.Stučinskienė 

3.7 
Užsakyti periodinius leidinius VB skyriams ir filialams, 
atliekant viešųjų pirkimų procedūras per CVP IS. 

Pusmečiais. A.Stučinskienė 

3.8 
Finansinių metų pabaigoje suregistruoti visus filialuose 
gaunamus periodinius leidinius, suformuoti gavimo 

lydraščius 

Gruodžio mėn. A.Stučinskienė 

3.9 
Patikrintą Obelių vaikų sk. fondą prijungti (fondą Nr. 8) 
prie Obelių miesto fondo ( fondo Nr. 7), Suformuoti 

perdavimą ir perdavimo aktus LIBIS sistemoje 

I ketv. A.Stučinskienė 

4. Naujai gautų dokumentų sutvarkymas 

Vykdymo 

laikotarpis 

arba kiekis 

Vykdytojas 



4.1 

Gaunamų dokumentų skaičių sutikrinti su lydimuoju 
dokumentu (sąskaita-faktūra, perdavimo-priėmimo aktu, 
dovanojimo aktu ar kitais dokumentais). Patikrinti, ar 
nėra dokumentų su defektais. 

1-12 mėn. A.Stučinskienė 
J.Neniškienė 

4.2 
Lydimąjį dokumentą perduoti buhalterijai, jo  1kopiją 
perduoti viešųjų pirkimų specialistei, 1 pasilikti 

skyriuje.  

1-12 mėn. A.Stučinskienė 

4.3 
Leidinio nugarėlės dešiniajame kampe užklijuoti lipdes 
šifrui 

3160 egz. 
3160 egz. 
3160 egz 

J.Neniškienė 

V.Viskaitytė - 
Skardžiuvienė 

V.Kavaliauskienė 

4.4 
Leidinio nugarėlės dešiniajame kampe užrašyti šifrą, 
kurį sudaro UDK indeksas ir autorinis kodas 

3160 egz. 
3160 egz. 

3160 egz 

J.Neniškienė 
V.Viskaitytė - 

Skardžiuvienė 
V.Kavaliauskienė 

4.5 
Leidinio nugarėlės kairiajame kampe ir paskutinio lapo 
apačioje užrašyti kainą 

3160 egz. 

3160 egz. 
3160 egz 

J.Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 

V.Viskaitytė - 
Skardžiuvienė 

4.6 
Parengti arba nukopijuoti gautų dokumentų įrašus iš 
LNB katalogų. 

950 įrašų 

950 įrašų 

V.Kavaliauskienė 

V.Viskaitytė - 
Skardžiuvienė 

4.7 

Visus naujai priimtus dokumentus suinventorinti LIBIS 

sistemoje. Inventorinį numerį užrašyti, negadinant 
dokumento teksto ir iliustracijų, antraštinio lapo kitoje 
pusėje ir 17 puslapio kairiajame kampe po tekstu. 

3160 egz. 

3160 egz. 
3160 egz 

J.Neniškienė 

V.Kavaliauskienė 
V.Viskaitytė - 
Skardžiuvienė 

4.8 
Visus naujai gautus dokumentus ženklinti, individualiais 
skaitmeniniais brūkšniniais kodais. Brūkšninis kodas 
dedamas viršelio vidinėje pusėje. 

3160 egz. 
3160 egz. 
3160 egz 

J.Neniškienė 

V.Kavaliauskienė 
V.Viskaitytė - 

Skardžiuvienė 

4.9 
VB abonemento gaunamiems  dokumentams papildomai 
klijuojamos apsauginės juostelės ir susiejamos su 
leidinio brūkšniniu kodu. 

1800 egz. V. Kavaliauskienė 

5. Rajono bibliotekų fondų apskaita 
Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas 

5.1 
Užtikrinti tikslią bibliotekos dokumentų apskaitą, jų 
tvarkymą ir įtraukimą į fondo apskaitos dokumentus. 1-12 mėn. A.Stučinskienė 

 

5.2 
Naujai gautus dokumentus apskaityti LIBIS 
komplektavimo posistemėje, registruoti gavimo 
duomenis ir papildyti koduotų duomenų bazes. 

1-12 mėn. 

A.Stučinskienė 

J.Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 

V.Viskaitytė - 
Skardžiuvienė 

5.3 
Suformuoti dokumentų perdavimo lydraščius ir kartu su 
siuntomis perduoti VB skyriams ir filialams. 

Kas mėnesį A.Stučinskienė 

5.4 
Kalendorinių metų pabaigoje suformuoti ir išspausdinti 
LIBIS sistemoje apskaitytų dokumentų inventorinę 
knygą. 

Už 12 mėn. A.Stučinskienė 



5.5 

Pateikti naujai gautų ir apskaitytų dokumentų finansines 
ataskaitas buhalterijai, pagal turto vienetus: europos, 
lvalstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, kitos lėšos. 

Kas mėnesį A.Stučinskienė 

5.6 
Pateikti statistinius duomenis apie fondų judėjimą už 
2020 metus VB administracijai. 

Sausio mėn. A.Stučinskienė 

5.7 

Parengti ir pateikti LR Kultūros ministerijai 2020 m. 

ataskaitą apie valstybės biudžeto lėšų, skirtų bibliotekos 
dokumentams įsigyti, panaudojimą. 

Iki gruodžio 20 

dienos 
A.Stučinskienė 

5.8 

Finansinių metų pabaigoje suformuoti LIBIS 
„Bendrojoje ir specializuotoje apskaitoje“ periodinių 
leidinių gavimo ataskaitas filialams pagal tiekėjus ir 
dokumentų rūšis. 

Už 12 mėn. A.Stučinskienė 

6. Kvalifikacijos kėlimas ir kita veikla 

Vykdymo 

laikotarpis 

arba kiekis 

Vykdytojas 

6.1 
Dalyvauti skyriaus darbuotojų profesinio pasirengimo 
lygio kėlimo kursuose, stažuotėse, seminaruose ir 
mokymuose. 

1 kartą per 
metus. 

A.Stučinskienė 

J.Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 
V.Viskaitytė - 

Skardžiuvienė 

7. Metodinė veikla   

 

1. Bendroji dalis 

Trečius metus dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“, bibliotekininkai nuolat atnaujinama 

skaitmeninė informaciją. Svetainėje „Prisijungusi Lietuva“ nuolat atnaujinama informacija apie 

skaitmeninio raštingumo mokymus, apmokytų dalyvių skaičių, įvyksiančias transliacijas, vykstančius 

renginius, akcijas, naujienas. Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyksta tiesioginės 

transliacijos, kurių metu bibliotekininkams ir bibliotekų lankytojams pristatomos įvairios temos, 

naujienos, akcijos, perduodama svarbi informacija. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos svetainėje nuolat pateikiama nauja informacija aktualiomis temomis, teikiamomis 

paslaugomis. 

1.1. Pagrindinės metodinės veiklos kryptys . 

Vykdant metodinę, konsultacinę veiklą organizuoti išvykas į filialus, kurių metu teikti 

konsultacijas, perduoti įvairią informaciją, naujienas bibliotekų veiklos klausimais. Bibliotekininkėms 

metodinė pagalba teikiama nuotoliniu būdu per bendravimo programą „Skype verslui“, el. paštu, 

telefonu, individualiai žodžiu. 

Į filialus vykti pagal galimybes ir poreikį. Organizuoti 32 išvykas, aplankyti visus filialus (1 

lentelė). Organizuoti 5 dalykinius pasitarimus. Rengti pranešimus aktualiais  klausimais. 



Parengti rajono bibliotekų metinę statistinę ataskaitą. Duomenis suvesti į LIBIS bibliotekų 

statistikos sistemą. 

Atsiskaityti Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai bibliotekininkystės skyriui. 

Parengti metodinės veiklos ataskaitą ir planą. Atlikti bibliotekų veiklos metų veiklos kiekybinę ir 

kokybinę analizę. 

Rengti metodikos rekomendacijas. 

Vykdyti bibliotekos administracijos nurodymus, koordinuoti metodinę veiklą su kitais viešosios 

bibliotekos skyriais. 

Siekiant kuo didesnio metodinės veiklos efektyvumo, koordinuojant metodinę veiklą 

bibliotekoje, siekti, kad metodinėje veikloje dalyvautų ne tik skyrių vedėjai, bet ir visi bibliotekos 

specialistai. 

Išvykos (1 priedas) 

Eil. 

Nr. 

Išvykos 

data 
Išvykos tikslas 

Išvykos 
laikas 

val. 

Išbūti 
dienų 

Aplankyta 

bibliotekų 
Atsakingas asmuo 

1. 02 26 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 

Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9– 17 1 

Kavoliškio, 
Kazliškio, 
Pandėlio, 
Sriubiškių, 
Martinonių 

I.Gajauskienė 
A.Stučinskienė 
T.Gajauskas 

2. I ketv. 
Lašų filialo fondo 
tikrinimas 

9 – 17 4 Lašų 

A.Stučinskienė 
I.Gajauskienė 

J.Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 

V.Skardžiuvienė 

3. I ketv. 
Obelių filialo fondo 
tikrinimas 

9 – 17 7 Obelių 

A.Stučinskienė 
I.Gajauskienė 

J. Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 
V.Skardžiuvienė 

4. 03 17 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9 – 17 1 

Bajorų, Didsodės, 
Gediškių, 
Juodupės mstl., 
Lukštų, Onuškio 

I.Gajauskienė 
A.Stučinskienė 

T.Gajauskas 

5. 04 14 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9-17 1 

Aukštakalnių, 
Duokiškio, 
Kalvių, Kamajų, 
Salų, Sėlynės, 
Verksnionių 

I.Gajauskienė 
A.Stučinskienė 

T. Gajauskas 



6. 04 27 

Kraštotyros veiklos ir 
kitais bibliotekinės 
veiklos klausimais 

10 - 17 1 
Kurios rašys 
kraštotyros darbus 

I.Gajauskienė 

R.Viskaitienė 

7. 05 12 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9 – 17 1 

Čivylių, Jūžintų, 
Kriaunų, 
Laibgalių, Lašų, 
Ragelių 

I.Gajauskienė 
A.Stučinskienė 

T.Gajauskas 

8. 08 26 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9 – 17 1 

Obelių, 
Pakriaunių, 
Antanašės, 
Aleksandravėlės 

I.Gajauskienė 
A.Stučinskienė 

T.Gajauskas 

9. III ketv. 
Konstantinavos filialo 
fondo tikrinimas 

9 - 17 4 Konstantinavos 

A.Stučinskienė 

I.Gajauskienė 
J.Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 

V.Skardžiuvienė 

10. III ketv. 
Kazliškio filialo fondo 
tikrinimas 

9 - 17 4 Kazliškio 

A.Stučinskienė 
I.Gajauskienė 

J.Neniškienė 
V.Kavaliauskienė 
V.Skardžiuvienė 

11. 09 28 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9 - 17 1 

Panemunėlio 
mstl., 

Panemunėlio 
geležk. st. 

I.Gajauskienė 

A.Stučinskienė 
T.Gajauskas 

12. 10 27 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9 - 17 1 

Čedasų, 
Konstantinavos, 

Suvainiškio, 
Žiobiškio 

I.Gajauskienė 

A.Stučinskienė 
T.Gajauskas 

13. 
IV 

ketv. 

Lukštų filialo fondo 
tikrinimas 

9 - 17 4 Lukštų 

A.Stučinskienė 
I.Gajauskienė 
J.Neniškienė 

V.Kavaliauskienė 
V.Skardžiuvienė 

14. 11 18 

Visais bibliotekinės 
veiklos klausimais. 
Kompiuterinės 
programinės ir techninės 
įrangos profilaktinė 
priežiūra. 

9-17 1 
Skemų, Bajorų, 
Sėlynės, Rokiškio 
m. 

I.Gajauskienė 
A.Stučinskienė 

T.Gajauskas 



Pranešimai (2 priedas) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Autorius 

Atlikimo 

data 

1. 

„Rajono bibliotekų 2020 metų statistinių rodiklių 
palyginimas su 2019 metais. 2020 m. filialų žodinių 
ataskaitų apžvalga“ 

I.Gajauskienė 02 25 

2. „Rokiškio rajono bibliotekų fondai 2020“ A.Stučinskienė 02 25 

3. 
„Biblioterapijos rūšys“ D. Janavičienės knygų 
„Biblioterapija: teorija ir praktika“ ir „Biblioterapijos 

metodika apžvalga“. 

I.Gajauskienė 02 25 

4. 
Projekto „Prisijungusi Lietuva“ apžvalga. „Kaip mums 
sekėsi skaitmeninėje edvėje“ I.Gajauskienė 04 22 

5. „Biblioterapijai“ rekomenduojamos knygos S.Galvelienė 04 22 

6. „Svečiuose pas Astridą Lindgren“ A.Žukauskienė 04 22 

7. „Knygnešystės fenomenas“: pranešimas - viktorina 
R.Viskaitienė, 
A.Daugelienė 

04 22 

8. „Skaitymo galia ir įtaka žmogui“ V.Bugailiškienė 05 20 

9. „Mačernio metai“ D.Vilkickienė 05 20 

10. „Geriausios knygos vaikams ir jų autoriai“ S.Tvirkutienė 09 23 

11. „Jie parašė pirmąsias Lietuviškas knygas“ I.Gajauskienė 09 23 

12. 
„LIBIS programų atnaujinimas ir pertvarkymas“ (Naujovės 
ir jų taikymas darbe) A.Stučinskienė 09 23 

13. „Vinilas grįžta į madą“. A.Aržuolaitė 09 23 

14. „Bibliometrijos esmė, plėtros kryptys, naudojami rodikliai“ I.Gajauskienė 11 25 
 

Kiti darbai: 

Eil. 

Nr. 
Darbo turinys 

Atsakingas 

asmuo 

Atlikimo 

data 

1. 
Rajono bibliotekų darbuotojams teikti konsultacijas visais 
bibliotekinio darbo  klausimais. 

VB skyrių 
vedėjai, vyr. 
metodinikas 

Visus 
metus 

2. 
Administruoti viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterinius 
tinklus, įrangą 

T.Gajauskas 
Visus 

metus 

3. 
Rajono bibliotekų mėnesio veiklos statistinių duomenų 
rinkimas ir analizė 

I.Gajauskienė 
Visus 
metus 

4. 

Rinkti gyventojų mokymo ir konsultavimo apskaitos 
duomenis. Duomenis perduoti adresu 
https://3erdve.sharepoint.com/mokymai 

I.Gajauskienė 
Visus 
metus 

5. 
Parengti išvykų grafiką. Organizuoti 32 išvykas į rajono 
bibliotekas (priedas nr. 1) 

I.Gajauskienė 
Visus 

metus 

6. 
Išvykų metu, pildyti informaciją apie rajono bibliotekas 
kartoteką ir kt.  I.Gajauskienė 

Visus 
metus 

7. 
Vykdyti administracijos nurodymus, koordinuoti metodinę 
veiklą su kitais VB skyriais. I.Gajauskienė 

Visus 

metus 

8. 
Rajono bibliotekų veiklos ataskaitų priėmimas, praėjusių 
kalendorinių metų veiklos rezultatų vertinimas. I.Gajauskienė 01.05 - 12 

9. 
Rajono bibliotekų statistinių ataskaitų sudarymas ir 
atsiskaitymas, LIBIS bibliotekų statistikos modulyje, I.Gajauskienė 01.14-02.05 



Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
bibliotekininkystės skyriui, viešosios bibliotekos 
administracijai. 

10. Kiekybinės ir kokybinės analizės parengimas I.Gajauskienė 02.01 - 12 

11. 

Pranešimo „Rajono bibliotekų  2020 metų statistinių rodiklių 
palyginimas su 2019 metais. 2020 m. filialų žodinių ataskaitų 
apžvalga“ rengimas 

I.Gajauskienė 02.15 - 23 

12. Rajono bibliotekų veiklos planų, ataskaitų peržiūrėjimas I.Gajauskienė 02.15 - 24 

13. Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas I.Gajauskienė 02.25 

14. 
„Biblioterapijos rūšys“ D. Janavičienės knygų „Biblioterapija: 

teorija ir praktika“ ir „Biblioterapijos metodika“ apžvalga. I.Gajauskienė 02.25 

15. 
Pranešimo rengimas projektas  „Prisijungusi Lietuva“. „Kaip 
mums sekėsi skaitmeninėje erdvėje“ I.Gajauskienė 03.01-04.21 

16. Metodinės veiklos plano ir ataskaitos rengimas I.Gajauskienė 02.12 - 28 

17. Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas I.Gajauskienė 04.22 

18. 
Projektas „Prisijungusi Lietuva“. „Kaip mums sekėsi 
skaitmeninėje erdvėje“ 

I.Gajauskienė 04.22 

19. Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas I.Gajauskienė 05.20 

20. Metodinės veiklos dokumentacijos tvarkymas I.Gajauskienė birželis 

21. Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas I.Gajauskienė 09.23 

22. „Jie parašė pirmąsias Lietuviškas knygas“ I.Gajauskienė 09.23 

23. 
Parengti metodikos rekomendacijas „Įžymių datų kalendorius 
– 2022 metams“, „Rajono įžymių datų kalendorius – 2022 

metams“ 

I.Gajauskienė 10.01-11.01 

24. Rajono bibliotekų metraščių įvertinimas 
R.Viskaitienė 
I.Gajauskienė 

lapkritis 

25. Metodinės veiklos plano 2022 m. rengimas I.Gajauskienė lapkritis 

26. „Bibliometrijos esmė, plėtros kryptys, naudojami rodikliai“ I.Gajauskienė 11.25 

27. Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas I.Gajauskienė 11.25 

28. Metodinės veiklos dokumentacijos tvarkymas I.Gajauskienė gruodis 

 
 

Parengė: VB Fondų organizavimo skyriaus vedėja Angelė Stučinskienė ir vyr. metodininkė Inga 

Gajauskienė 


