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Saulėtą balandžio 19 dienos popietę vyko atnaujintos Šepetos bibliotekos atidarymas. 

Dar 2012 m. pavasarį Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pagal Kupiškio rajono vietos 

veiklos grupės strategiją parengė projektą „Moderni biblioteka – bendruomenės informacijos ir 

saviraiškos centras“ (projekto vadovė – bibliotekos direktorė Daiva Bubulienė). Jis įgyvendinamas 

iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (strategijos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“, veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“).  

Įgyvendinant projektą, kurio bendra vertė 136 160 Lt, renovuotas Kupiškio viešosios 

bibliotekos Šepetos padalinys – apšiltintas pastatas, suremontuotas patalpų vidus, įsigyti nauji 

baldai – knygų lentynos, kėdės, stalai.  

Simbolinę įkurtuvių juostelę šventės pradžioje perkirpo Kupiškio rajono savivaldybės 

meras Jonas Jarutis, remonto darbus vykdžiusios UAB „Povilo Gurklio firma“ direktorius Povilas 

Gurklys ir vyresnioji bibliotekininkė Vilija Paukštienė.  

Įteikdamas įkurtuvių raktą, P. Gurklys pasidžiaugė, kad šis objektas buvo išskirtinis ir 

labai svarbus, mat jo paties gimtinė vos už kilometro, Skodinėlių kaime.  

Svečiams ir šepetiškiams sugužėjus į biblioteką, prasidėjo šventiniai sveikinimai ir 

dėkojimai. Kupiškio viešosios bibliotekos direktorė D. Bubulienė sakė, kad tai pirmoji šiuolaikiškai 

suremontuota biblioteka rajone, ir įteikė padėkus raštus: mokytojui, aktyviam bibliotekos 

skaitytojui Jonui Grigalioniui – už iš medžio išdrožtą ir dovanotą bibliotekos iškabą, P. Gurkliui – 

už laiku ir kokybiškai atliktus remonto darbus, kultūros darbuotojai Gražutei Valaitienei – už 

kūrybišką bendradarbiavimą su biblioteka ir visapusišką pagalbą (remonto metu biblioteka glaudėsi 



Šepetos laisvalaikio centre). Direktorė taip pat dėkojo visai V. Paukštienės šeimai, mokiniams ir 

kitiems šepetiškiams, kurie daug dirbo savanoriškai – perkraustė knygas ir kitą bibliotekos turtą, 

valė patalpas, išardė senus ir sumontavo naujus baldus. 

Sveikindamas susirinkusius įkurtuvių proga, meras J. Jarutis ne tik dovanojo gėlių, bet 

ir pasidžiaugė, kad nuo 2014 m. Europos Sąjungos LEADER programai bus galima teikti projektus, 

kurie bus įgyvendinami ir mieste. Jis pabrėžė, kad tik būtina labai atsakingai pasirinkti objektus ir 

veiklas, kurios būtų svarbios visam rajonui. Manau, kad ne vienai bibliotekininkei švystelėjo mintis 

– o gal tas svarbus objektas bus labai apgailėtinai atrodanti ir seniai remonto laukianti Kupiškio 

viešoji biblioteka.  

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorė Vanda Vanagienė, jos 

pavaduotoja Jūra Jurėnienė ir mokytoja Ingrida Pučėtienė džiaugėsi, kad biblioteka ir mokykla jau 

daug metų gražiai bendradarbiauja tvarkant vadovėlius, rengiant įvairius renginius ir parodas, tačiau 

moterys apgailestavo, kad lentynose mažoka naujų knygų, todėl keletą jų ir padovanojo.  

 

Niekada geros nuotaikos ir energijos nestokojanti G. Valaitienė juokavo, kad šiandien 

ji sveikina viena, bet trijuose asmenyse – kaip laisvalaikio centro direktorė, Šepetos bendruomenės 

pirmininkė, Lietuvos ūkininkių draugijos Šepetos skyriaus „Skalsa“ pirmininkė – todėl ir dovana 

tokia – gėlių vazonas iš trijų dalių. Kolegės iš viešosios bibliotekos prisipažino, kad pavydi Vilijai 

tokios gražios bibliotekos, linkėjo daug lankytojų ir kūrybingai darbuotis dar ne vienerius metus.  

Nuo 1982-ųjų Šepetoje dirbanti V. Paukštienė dėkojo visiems, kas prisidėjo prie 

bibliotekos atnaujinimo ir sakė, kad per daugiau nei keturiasdešimtį jos darbo įvairiose bibliotekose, 

neturėjo tokių gerų sąlygų. Lankytojų sulaukianti tikrai daugiau, nes visiems rūpi pasižiūrėti, kaip 



biblioteka pasikeitė. Ne vienas ir žemėtus batus prie durų nusiaunantis, mat bijo palikti nešvarius 

pėdsakus ant naujų grindų ir kilimo... 

Kitos Kupiškio rajono bibliotekos taip pat labai laukia remontų. Dar vis gyvename 

ekonominės krizės sąlygomis, bet tikimės teigiamų poslinkių. Turime ir gerų žinių – šiuo metu 

renovuojamas Subačiaus kultūros namų, kuriame įsikūrusi ir biblioteka, pastatas. Statybininkai 

žada, kad vasaros pabaigoje jau bus galima kviesti į atnaujintos Subačiaus bibliotekos įkurtuvių 

šventę.  
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