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                              2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Informacija apie įstaigą 
 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka), juridinio 

asmens kodas 190114314, biudžetinė įstaiga, kurios steigėja – Kelmės rajono savivaldybė, steigėjo 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba (toliau  – Taryba).  

Istorinė bibliotekos įsteigimo data – 1937 m. vasario 1 d. 

Bibliotekos kontaktinė informacija: buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136, 

Kelmė, tel. (8 427) 61 031, e. paštas – direkcija@kelmeszemaitesvb.lt, interneto svetainės adresas 

www.kelmeszemaitesvb.lt, paskyra socialiniame tinkle facebook – Kelmės r. savivaldybės Žemaitės 

viešoji biblioteka. Įstaigos vadovas – direktorė Rita Grišienė. 

Bibliotekos veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2010 m. 

vasario 20 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 

nuostatų, struktūros, darbuotojų pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo“, kurių siekdama 

biblioteka formuoja universalų dokumentų fondą ir nustatyta tvarka organizuoja jo apskaitą bei 

apsaugą, kaupia kraštotyros dokumentus bei informaciją, rengia kraštotyros darbus, organizuoja 

gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, įvairiose 

bibliotekų tobulinimo programose, analizuoja ir apibendrina bibliotekų veiklos statistinius 

duomenis, teikia metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje veikiančioms bibliotekoms, rūpinasi 

bibliotekos specialistų kvalifikacija. 

Bibliotekos misija – teikti nemokamas į vartotoją orientuotas kultūrines, informacines 

paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos sklaidą ir prieinamumą visoms visuomenės grupėms, 

puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese, 

prisidedant prie nuolatinio gyventojų mokymosi ir tobulėjimo, skaitmeninės ir tuo pačiu socialinės 

atskirties mažinimo. 

 

1.2. Bibliotekos veiklos teisinis reglamentavimas ir veiklos kontekstas 

 

Bibliotekos veikla organizuojama vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu ir darbo 

kodeksais, LR biudžetinių įstaigų, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės, LR bibliotekų įstatymais ir 

kitais teisės aktais, bibliotekos nuostatais, Tarybos sprendimais, Kelmės rajono savivaldybės mero 

(toliau – Meras) potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei 

bibliotekos direktoriaus įsakymais. Bibliotekos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, 

teisės ir pareigos nustatytos padalinių nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių 

aprašymuose. 

Bibliotekos veiklos prioritetus ataskaitiniu laikotarpiu įtakojo Lietuvos kultūros politikos 

kaitos gairės, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė dienotvarkė“ iškelti tikslai, Kelmės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje 

suformuluoti jaunimo politikos įgyvendinimo principai ir tikslai bei jiems pasiekti Jaunimo 

problemų sprendimo Kelmės rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plane numatytos priemonės. 

Biblioteka 2015 m. prisidėjo prie Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiame 

strateginiame plėtros plane bei Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos 
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plane numatytos Kultūros ir sporto programos (kodas 3) įgyvendinimo ir vykdė šias minėtos 

programos priemones: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas (kodas 

3.1.3.4), Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas (kodas 3.1.3.9), Kelmės rajono 

bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę (kodas 3.1.3.11) 

(žr. 1 ir 2 prieduose). 

 

1.3. Bibliotekos struktūra 

 

Bibliotekos struktūros kaitai 2015 m. įtakos turėjo Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. 

sprendimas Nr. T-328 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos struktūrinių 

teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičiaus ir sąrašo patvirtinimo“, Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. 

sprendimas Nr. T-329 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės 

rajono Kražių gimnazijoje ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje“, kuriais 

buvo patvirtintas bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių skaičius – 23, o didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius sumažintas nuo 46,25 iki 45,75. Tai susiję su Tarybos sprendimu Kražių 

gimnazijos Pašilės universaliajam daugiafunkciam centrui (toliau – Pašilės DC) pavesti vykdyti 

bibliotekos ir informavimo centro darbą. Į šio centro struktūrą ir buvo perkelta 0,5 pareigybės. 

 

1.4. Darbuotojų skaičius, kaita, kvalifikacija. Darbuotojų veiklos  

efektyvumo rodikliai 

 

2015 m. pabaigoje bibliotekoje 45,75 pareigybėse dirbo 50 darbuotojų. 37 pareigybėse dirbo 

40 kultūros ir meno darbuotojų, iš jų 21 buvo įgijęs aukštąjį, 17 – aukštesnįjį, 2 – vidurinįjį 

išsilavinimą. Kitų darbuotojų 8,75 pareigybėse dirbo 10.  

Darbuotojų kaita bibliotekoje nedidelė – ataskaitiniais metais keitėsi 1 darbuotojas. 

Bibliotekininkų amžiaus vidurkis buvo 49 metai, o darbo stažo bibliotekoje – 20 metų. Bibliotekos 

reikmėms, kaip ir ankstesniaisiais metais, buvo pasitelkti praktiką atliekantys aukštųjų mokyklų 

studentai. 

Iš viso 2015 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose bibliotekoje ir už jos ribų kvalifikaciją kėlė 37 darbuotojai. 2015 m. bibliotekininkų 

veiklos efektyvumo rodikliai, tenkantys 1 bibliotekininkui, buvo tokie: 

 vartotojų skaičius – 196,  tai yra 4 mažiau nei 2014 m.; 

 apsilankymų skaičius – 3328, tai yra 30 daugiau nei 2014 m.; 

 išduotis (fiz. vnt.) – 4937, tai yra 88 daugiau nei 2014 m.; 

 gyventojų mokymų valandų skaičius – 34, tai yra 6 daugiau nei 2014 m.;  

 renginių lankytojų skaičius – 417, tai yra 53 daugiau nei 2014 m. 

Pastarųjų metų bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodiklių kaitos tendencijos yra tokios: 

vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui palaipsniui mažėja, o apsilankymų, renginių lankytojų ir 

gyventojų mokymų skaičius bei išduotis 1 bibliotekininkui didėja.  

 

II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Bibliotekos paslaugų prieinamumo užtikrinimas 

2.1.1.  Bibliotekos tinklo pokyčiai 

 

2015 m. pabaigoje biblioteka savo paslaugas teikė 24 viešosiose bibliotekose, iš jų:  

 1 bibliotekoje (centre) Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73;  

 3 miesto bibliotekose – Tytuvėnuose, Užventyje, Kelmės specialiojoje mokykloje; 

 20 kaimų (ar miestelių) bibliotekų. 

Tarybai patvirtinus naują bibliotekų skaičių ir sąrašą, savo veiklą 2015 m. baigė dvi 

bibliotekos – Pašilės kaimo ir Elvyravos pagrindinės mokyklos. Tai įtakojo ir bibliotekos tinklo 

pokyčius. Pašilės biblioteka veiklą vykdė labai prastos būklės patalpose, kuriose Tarybos 2010 m. 



vasario 20 d. sprendimu Nr. T-69 „Dėl Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės universalaus 

daugiafunkcio centro įsteigimo“ buvo įsteigtas Pašilės DC. Pašilės DC pavesta vykdyti suaugusiųjų 

švietimą, organizuoti renginius bei bibliotekos su moderniai įrengtu informavimo centru darbą, 

todėl atsisakyta bibliotekinių funkcijų dubliavimo. Tuo tarpu Labūnų kaime įsikūrusioje Kelmės 

rajono Elvyravos pagrindinėje mokykloje veikusi biblioteka uždaryta siekiant optimizuoti šios 

mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų apimtis. Mokyklos bendruomenės informaciniai 

poreikiai bus tenkinami Kukečių bibliotekoje, taip pat bibliotekoje Kelmėje, nes šios mokyklos 

administracija tam yra sudariusi palankias sąlygas. 

Apskaičiavus 2015 m. bibliotekų tinklo prieinamumo koeficientą paaiškėjo, kad 

ataskaitiniais metais: 

 1 bibliotekai teko 1263 gyventojai, tai yra 12 proc. daugiau nei 2014 m.; 

 1000 savivaldybės gyventojų teko 0,8 bibliotekos, tai yra 0,1 mažiau nei 2014 m. 

 

2.1.2. Nestacionaraus ir neįgaliųjų bei senyvo amžiaus gyventojų  

aptarnavimo organizavimas 

 

Nestacionarus aptarnavimas (ekstensyvi veikla) – speciali bibliotekos paslauga – buvo 

vykdoma pasitelkiant bibliotekinio aptarnavimo punktus ir knygnešystę. 

2015 m. uždarius Kelmės rajono Mockaičių pagrindinės mokyklos Pašiaušės pradinio 

ugdymo skyrių, veiklą baigė ir šio skyriaus bendruomenę aptarnavęs bibliotekinis punktas. Tačiau 

savo veiklą tęsė bibliotekinis punktas Kolainiuose. Šiame punkte 2015 m.: 

 buvo sutelktas 1 proc. visų bibliotekos ir 14 proc. Užvenčio bibliotekos vartotojų;  

 lankytojai sudarė 0,4 proc. visų bibliotekos ir 4 proc. Užvenčio bibliotekos 

lankytojų; 

 išduota 0,8 proc. visos bibliotekos ir 10 proc. Užvenčio bibliotekos išduoties. 

Knygnešiai 2015 m. aptarnavo 3 proc. visų bibliotekos vartotojų, kuriems buvo išduota 3,2 

proc. visos bibliotekos išduoties. Knygnešystė vis dar populiari buvo aptarnaujant Užvenčio, 

Pagryžuvio, Vidsodžio, Šaltenių, Karklėnų bibliotekų mikrorajonų gyventojus.  

2015 m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 583 pensinio amžiaus gyventojai, o tai yra 8 

proc. visų bibliotekos vartotojų ir 12 proc. suaugusiųjų vartotojų, taip pat 89 neįgalieji (duomenys 

gali būti netikslūs, nes ne kiekvienas lankytojas negalią deklaruoja), tai yra 1,2 proc. visų vartotojų.  

Bibliotekos interneto svetainė yra pritaikyta neįgaliesiems, o bibliotekoje (centre) asmenims, 

turintiems regėjimo sutrikimų, buvo sudarytos sąlygos naudotis specializuota programine įranga. 

Neįgalieji bei senatvės pensininkai galėjo pigiau įsigyti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės 

sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojo pažymėjimą.  

Biblioteka bendradarbiavo su Kelmės rajono senjorų bendruomene „Artimi“, Tytuvėnų 

sveiko gyvenimo klubu ir moterų būreliu „Raskila“, Kelmės specialiąja mokykla, kurios 

moksleiviai lankėsi bibliotekos renginiuose, čia buvo organizuojamos jų darbelių parodos, specialiai 

jiems skirti renginiai bibliotekoje ir jų mokykloje. Bibliotekoje vyko daug įvairių renginių, kurių 

vieni aktyviausių dalyvių buvo mūsų krašto senjorai. 

 

2.2. Bibliotekos fondo formavimas 

2.2.1. Fondo struktūra, apyvarta, panaudojimas 

 

Bibliotekoje formuojamas universalus fondas, apimantis įvairias informacijos išteklių 

laikmenų rūšis, kuris yra Lietuvos bibliotekų fondo dalis. Biblioteka turi pagrindinį fondą, kuriame 

ataskaitinių metų pabaigoje buvo 168361 fiz. vnt. dokumentų, iš kurių: 

 45004 fiz. vnt. – bibliotekoje (centre); 

 28396 fiz. vnt. – miesto bibliotekose; 

 94959 fiz. vnt. – kaimo bibliotekose.  



2015 m. bibliotekos fonde buvo 59 proc. grožinės, 39 proc. šakinės literatūros bei 2 proc. 

periodinių leidinių. Didžiausią fondo dalį sudarė knygos ir serialiniai leidiniai. Garsiniai, garsiniai 

regimieji ir skaitmeniniai dokumentai sudarė 0,4 proc. viso fondo. 

Ataskaitiniais metais bibliotekai buvo skirta 20170 Eur valstybės biudžeto lėšų, už kurias 

įsigyti 3330 fiz. vnt. 560 pav. dokumentų. Bibliotekos dokumentų fondą taip pat papildė 

neatlygintinai gauti 1190 fiz. vnt. dokumentų ir 724 fiz. vnt. dokumentų – knygų vaikams, dovanotų 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“. Iš viso biblioteka įsigijo 5244 fiz. vnt. naujų 

dokumentų.  

Bibliotekos fondo vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo 340607 Eur. Per metus jis 

sumažėjo 8,4 proc. Didžioji dalis – 84 proc. – visų iš fondo pašalintų dokumentų buvo susidėvėję ir 

vartotojų sugadinti.  

Ataskaitiniais metais bibliotekos fondo apyvartos rodiklis nors ir nežymiai, tačiau padidėjo, 

o fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas iškilo toks pats, tai yra: 

 bibliotekos fondo apyvartos rodiklis buvo 1,1, tai yra 0,1 didesnis nei 2014 m.; 

 bibliotekos fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas buvo 0,6, tai yra jis liko 

toks pat kaip ir 2014 m. 

Pastaraisiais metais bibliotekos fondas yra peržiūrimas, atrenkami ir iš fondo šalinami 

susidėvėję, nebeaktualūs savo turiniu dokumentai. Įsigyjant naujus dokumentus, orientuojamasi į jų 

įvairovę. Stengiamasi, kad jie atitiktų bendruomenės reikmes. Tačiau bibliotekos fondo būklė dar 

nėra patenkinama. Sovietmečiu buvo sukaupta daug dubletinės literatūros, kurios, finansavimui 

nedidėjant, iš fondų nebuvo skubama šalinti. Be to, leidiniai brangsta, todėl fondo atnaujinimas yra 

lėtas ir neatitinka bibliotekos lankytojų lūkesčių. Fondo formavimui taip pat daro įtaką ir 

bibliotekoje diegiamos informacinės technologijos. 

 

2.2.2. Gyventojų aprūpinimas dokumentais 

 

2015 m. miesto biblioteka vidutiniškai gavo 818 fiz. vnt., o kaimo biblioteka – 181 fiz. vnt. 

dokumentų. Daugiausiai ataskaitiniais metais biblioteka įsigijo knygų – 94 proc. visos dokumentų 

gauties, 0,5 proc. – garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių dokumentų. 

Periodinių leidinių 2015 m. vidutiniškai miesto biblioteka gavo – 35 komplektus (išskyrus 

Kelmės specialiosios mokyklos biblioteką), kaimo biblioteka – 10  komplektų. Periodinių leidinių 

prenumeratai buvo skirta 6,5 tūkst. Eur. Periodiniais leidiniais biblioteką rėmė Spaudos, radijo ir 

televizijos fondas, kai kurie leidėjai, organizacijos, privatūs asmenys.  

Vidutiniškai 1 vartotojui 2015 m. bibliotekos fondo dokumentų teko 23 fiz. vnt., o naujai 

gautų – 0,9 fiz. vnt., vidutiniškai 1 savivaldybės gyventojui teko: 

 5,9 fiz. vnt. bibliotekos fondo dokumentų; 

 0,2 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų; 

 0,7 Eur per LR kultūros ministeriją dokumentams įsigyti skirtų lėšų; 

 0,2 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.  

 

2.3. Vartotojų aptarnavimo organizavimas 

2.3.1. Vartotojų telkimas 

 

Biblioteka 2015 m. aptarnavo 28,1 tūkst. gyventojų mikrorajoną ir sutelkė 26 proc. jo 

gyventojų. Bibliotekoje buvo vykdomas tiek stacionarus aptarnavimas, tiek ekstensyvi veikla, 

teikiamos elektroninės ir kitos paslaugos, mokoma informacinio ir kompiuterinio raštingumo. 

Nuotolinės informacinės paslaugos buvo teikiamos išnaudojant bibliotekos interneto svetainės 

galimybes.  

Bibliotekos aptarnauja joms priskirto mikrorajono gyventojus. Tačiau šis suskirstymas yra 

sąlyginis, teritorinis. Keičiantis gyvenimo sąlygoms ir gyventojų įpročiams, bibliotekos vis dažniau 

sulaukia lankytojų iš kitų bibliotekų mikrorajonų ir atvirkščiai, dėl tos pačios priežasties juos 

praranda. Tai lemia gyventojo darbo vieta, gydymo, pašto, ugdymo įstaigų, kitų paslaugų teikėjų, 



kuriomis jis naudojasi, buvimo vieta ir panašios priežastys. Didžiausią mikrorajono gyventojų 

procentą 2015 m. sutelkė tos bibliotekos, kurių mikrorajonai nėra dideli arba jose lankėsi ir kitų 

bibliotekų mikrorajonų gyventojai, mažiausią – Gailių biblioteka, kurioje, 2013 m. uždarius Gailių 

pagrindinę mokyklą, labai pablogėjo veiklos sąlygos, gyventojų poreikis paslaugoms labai 

sumenko. Prie vartotojų telkimo vis dar prisideda nestacionarus jų aptarnavimas.  

Statistinis rajono gyventojas 2015 m. bibliotekoje apsilankė 4,9 karto per metus, tai yra 0,4 

karto dažniau nei buvo planuota. Tačiau pastaraisiais metais stebimas vartotojų fizinių apsilankymų 

skaičiaus mažėjimas, virtualių lankytojų ir renginių lankytojų skaičiaus didėjimas. 

 

2.3.2. Vartotojų skaičius, sudėtis. Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

 

Ataskaitiniais metais bibliotekos vartotojų (fizinių) sumažėjo 5 proc., tam įtakos turėjo 

bibliotekos pasiekiamumas virtualiai, mažėjantis gyventojų skaičius savivaldybėje, taip pat 

bibliotekoje (centre) vykęs fondo dalies patikrinimas, kurio metu tam tikrą laiką lankytojai nebuvo 

aptarnaujami, planuotos veiklos nevykdžiusi, o vėliau ją baigusi Pašilės biblioteka, darbuotojų kaita 

Šaukėnų bibliotekoje, kompiuterinės technikos gedimai. 

Didžiausia bibliotekos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 56 proc., 17 proc. sudarė 

dirbantieji, 15 proc. – bedarbiai, 8 proc. – pensininkai, 4 proc. – kiti. 61 proc. suaugusiųjų vartotojų 

buvo moterys. 2015 m. šiek tiek padaugėjo vaikų ir jaunimo, bedarbių vartotojų, moterų skaitytojų, 

vartotojų su nebaigtu viduriniu ir viduriniu išsilavinimu, taip pat skaitančiųjų tik periodinius 

leidinius. 

Bendras apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius bibliotekoje padidėjo 1 proc., o tokį 

rezultatą lėmė 22 proc. išaugęs virtualių lankytojų ir 10 proc. – renginių lankytojų skaičius. Fizinių 

apsilankymų tendencija išliko ta pati – mažėjanti. Virtualūs lankytojai naudojosi bibliotekos e. 

paslaugomis: e. katalogais, duomenų bazėmis (toliau – DB), domėjosi bibliotekos interneto 

svetainėje,  socialiniuose tinkluose pateikta informacija, įvykiais, naujienomis.  

Bendras lankomumas ataskaitiniais metais buvo 16,98, tai yra 0,5 didesnis nei 2014 m. ir 

buvo didesnis nei šalies vidurkis – 16,65. 

 

2.3.3. Dokumentų išduotis. Skaitomumas. 

 

Dokumentų ataskaitiniais metais buvo išduota mažiau nei 2014-aisiais. Bibliotekoje vietoje 

buvo išduota 38 proc. visų dokumentų. 

2015 m. stebima periodinių leidinių išduoties didėjimo tendencija (išduota 4 proc. daugiau 

nei 2014 m.), o grožinės ir šakinės literatūros – atvirkščiai – mažėjimo (grožinės literatūros – 1 

proc., šakinės – 3 proc. mažiau nei 2014 m.). Tradicinė periodika, kuria labiau domisi vyresnio 

amžiaus skaitytojai, vis dar populiari bibliotekos lankytojų tarpe. Tačiau visose bibliotekose, 

išskyrus Stulgių ir Kelmės specialiosios mokyklos, lankytojams sudarytos sąlygos skaityti virtualią 

spaudą ten įkurtuose viešosios interneto prieigos (toliau – VIP) taškuose. Vien tik periodinius 

leidinius ataskaitiniais metais skaitė 437 vartotojai, o tai yra 5,9 proc. visų bibliotekos vartotojų.  

Elektroninių dokumentų išduotis padidėjo 40 proc. 

Bendras skaitomumas 2015 m. buvo 25,19 ir šalies vidurkio – 27,85 nesiekė. Tačiau 

ataskaitiniais metais jis padidėjo ir buvo: 

 bibliotekoje (centre) – 27, tai yra 1 didesnis nei 2014 m.; 

 miesto bibliotekose – 22, tai yra 1 didesnis nei 2014 m.; 

 kaimo bibliotekose – 25, tai yra 0,5 didesnis nei 2014 m. 

 

2.3.4. Vartotojų orientavimas ir mokymas 

 

Bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 206 darbo vietos, iš kurių 101 kompiuterizuota ir su 

prieiga prie interneto. Daugiausia kompiuterizuotų darbo vietų sukurta kaimo bibliotekose – 80, 

miesto bibliotekose – 11, bibliotekoje (centre) – 10. 



Ataskaitiniais metais 4166 bibliotekos lankytojams buvo suteiktos 4173 įvairios 

konsultacijos, susijusios su informacinėmis technologijomis, tai yra 17 proc. daugiau nei 2014 m., o 

Karklėnų, Pagryžuvio, Pašilėnų, Vidsodžio, Užvenčio, Junkilų, Liolių bibliotekose buvo 

organizuoti mokymai grupėse tema „Medijų raštingumas ir saugus internetas“. Vidsodžio, Pašilėnų 

ir Pagryžuvio bibliotekose kartu su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kelmės 

poskyrio specialistais organizuoti gyventojų pajamų ir turto deklaravimo mokymai. Pagryžuvio 

bibliotekoje vyko mokymai temomis „Skaitmeninis piešimas“ bei „Aš saugus internete“. 

 

2.3.5. Renginiai. Klubai bibliotekose 

 

Siekdama gerinti informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumą, sudaryti palankesnes 

sąlygas įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis 

visą gyvenimą, 2015 m. biblioteka organizavo įvairius renginius, kurie buvo susiję su 

profesionalaus meno sklaida, puoselėjantys etninę kultūrą, skirti Etnografinių regionų metams, 

atskleidžiantys Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, taip pat organizuoti plėtojant edukacinę, 

projektinę bibliotekos veiklą. 

Iš viso 2015 m. buvo organizuoti 948 renginiai, iš kurių 90 buvo kompleksiniai, 526 – 

žodiniai, 332 – vaizdiniai. Ataskaitiniais metais renginių skaičius išaugo 12,6 proc., o jų lankytojų, 

kurių buvo 15860 – 10 proc. Vidutiniškai 1 renginyje apsilankė 17 žmonių. Vyravo tokios renginių 

formos kaip literatūros popietės ir popietės vaikams, knygų pristatymai, viktorinos, įvairios 

parodos, garsiniai skaitymai. Populiarūs buvo edukaciniai užsiėmimai: kūrybinės dirbtuvės, 

pamokėlės, protų mūšiai ir panašūs. Su kitomis organizacijomis ar įstaigomis (kultūros centrais, 

mokyklomis, bendruomenėmis, seniūnijomis) buvo organizuojami kompleksiniai renginiai, 

dažniausiai – valstybinių bei kalendorinių švenčių paminėjimai, teminės vakaronės ar vakarai.  

Organizuojami buvo su profesionalaus meno sklaida susiję, universalų bibliotekos 

dokumentų fondą populiarinantys renginiai. Taip pat renginiai, puoselėjantys etninę kultūrą, 

Etnografinių regionų metams ir kalendorinių švenčių papročiams skirti edukaciniai susitikimai ne 

tik bibliotekose, bet ir kitose erdvėse – kapitono Flinto stovykloje, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 

stovykloje „Saulutė“ ir kitur. Bibliotekos lankytojai buvo kviečiami į liaudies kūrybą, tautodailę 

aktualizuojančius, šeimos, bendrystės renginius, su Kelmės krašto paveldu supažindinančius, 

mokančius jį vertinti, plečiančius gimtinės pažinimo ribas, Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą 

atskleidžiančius, rajoną reprezentuojančius renginius. Buvo plėtojama bibliotekos edukacinė veikla. 

Organizuoti įvairūs renginiai: pamokėlės, kūrybinės dirbtuvės, protų mūšiai, kiti užsiėmimai.  

Ciklas renginių buvo organizuotas projektų „Išvien su Europa“, „Lietuvių autoriai vaikams“ 

įgyvendinimo metu. Visuomenei buvo pristatytas projektas „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo 

saviraiškai“.  

Bibliotekoje Kelmėje veikė pasakų klubas „Drevinukas“, gyvuojantis daugiau nei tridsešimt 

metų ir turintis ilgalaikes tradicijas. Ne vienerius metus Šedbarų bibliotekoje veikia vaikų seklytėlė 

„Daigelis“, Pagryžuvyje – vaikų laisvalaikio užimtumo klubas „Krapštukai“, „Bitutė“ – 

Kukečiuose, mažųjų skaitytojų būrelis – Šaltenių bibliotekoje. 

Tytuvėnų bibliotekoje rinkosi „Sveiko gyvenimo klubo“ nariai, kurių susibūrimų metu vyko 

susitikimai su įdomiais žmonėmis, literatūrinės popietės, pokalbiai apie sveikatą, vykdyti projektai 

ir kt., Šaltenių bibliotekoje – dainuojančių moterų klubo „Lendrė“ narės, suburtos šios bibliotekos 

darbuotojos R. Railienės. Moterys dalyvavo tiek savo bibliotekos, tiek kitų bibliotekų renginiuose. 

 

2.3.6. Visuomenės informavimas ir komunikacija 

 

Bibliotekai yra svarbu būti pripažintai ir palaikomai visuomenės, kuriai informuoti buvo 

naudojamos įvairios priemonės. Viena tokių – bibliotekos interneto svetainė, kurioje pateikiama 

informacija apie biblioteką, naujienos, renginių akimirkos, kraštotyros informacija, videoreportažai 

ir kt. Tai – skaitmeninių paslaugų teikimo vartotojams priemonė, nuorodos į kurią patalpintos 



bibliotekos steigėjo interneto svetainėje www.kelme.lt, laikraščio „Kelmiškiams“ e. versijoje 

www.kelmiskiams.lt, tinklalapyje www.labasiskelmes.lt ir kitur. 

Dar viena informavimo bei komunikavimo su esamais ir potencialiais vartotojais priemonė, 

kuria naudojasi biblioteka, tai – socialiniai tinklai. Biblioteka turi savo facebook profilį. Individualų 

facebook profilį turi Karklėnų, Pagryžuvio, Tytuvėnų bibliotekos.  

Informacija apie bibliotekos renginius, veiklą periodiškai skelbiama rajono laikraščiuose, 

interneto svetainėse www.kelmesrajone.lt, www.kelme.lt, www.manokelme.lt, www.biciulis.net, 

www.snaujienos.lt, www.zemaitijosgidas.lt, www.3erdve.lt,  per Lietuvos radiją ir kt.  

Žiniasklaidai 95 informacines žinutes ar straipsnius pateikė bibliotekos, 81 – ne bibliotekos 

darbuotojai. Šiaulių televizija laidoje „Labas iš Kelmės“ rodė reportažus iš bibliotekos renginių. 

Virtualioje erdvėje (www.kelmeszemaitesvb.lt, www.youtube.com) buvo pasiekiami reportažai apie 

projekto „Lietuvių autoriai vaikams“ renginius, projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo 

saviraiškai“ pristatymą, „Šeštuosius Žemaitės skaitymus“. 

 

2.3.7. Kitos paslaugos  

 

Mokamos paslaugos 2015 m. bibliotekoje (centre) ir 20-yje miesto bei kaimo bibliotekų 

buvo teikiamos vadovaujantis Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Kelmės 

rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių eurais 

patvirtinimo“. Už mokamas paslaugas 2015 m. biblioteka gavo 1017 Eur, iš jų: 

 biblioteka (centras) – 597,19 Eur; 

 miesto ir kaimo bibliotekos – 419,81 Eur. 

Lankytojai bibliotekose pageidavo pasidaryti dokumentų kopijas, padauginti ar nuskenuoti 

dokumentus, įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą. Ataskaitiniais metais bibliotekos vartotojams 

buvo padarytos 21929 dokumentų kopijos, tai yra 4 proc. daugiau nei 2014 m. Dažniausiai tai buvo 

e. bankininkystėje, e. deklaravimo sistemose sukurti įvairūs dokumentai, moksleivių, studentų rašto 

darbai, asmeninių dokumentų kopijos ir pan.  

 

2.4. Informacinės ir kraštotyros veiklos organizavimas 

2.4.1. LIBIS programinės įrangos diegimas 

 

LIBIS programine įranga bibliotekoje Kelmėje pradėta dirbti 2003 m. įdiegus katalogavimo 

ir komplektavimo posistemį. Šiuo posistemiu dirba Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus 

specialistai. 2015 m. bibliotekoje jau buvo 44219 fiz. vnt. rekataloguotų dokumentų Kelmės, 

Tytuvėnų, Užvenčio, Maironių, Grinių ir Vaiguvos bibliotekų fonduose. Todėl neliko kliūčių šiose 

bibliotekose, išskyrus Kelmės, įdiegti skaitytojų aptarnavimo posistemį (toliau – LIBIS SAP). 

LIBIS SAP Kelmėje įdiegtas 2008 m. Per 2015 m. metus dar buvo rekataloguota 4136 fiz. vnt. 

dokumentų, o LIBIS SAP įdiegtas Tytuvėnų, Užvenčio, Grinių ir Vaiguvos bibliotekose. 

Bibliotekos elektroninis katalogas pildomas nuo 2003 m., o bibliografinių įrašų šiame 

kataloge 2015 m. pabaigoje buvo 4322 daugiau nei 2014 m. – 71129. Nacionaliniam bibliografijos 

duomenų bankui (toliau – NBDB), kurį tvarko LNMMB, taip pat buvo kuriami ir pateikiami 

analiziniai bibliografiniai įrašai (toliau – BĮ). 

Darbuotojai, pradedantys dirbti LIBIS aplinkoje, kurių buvo 8, 2015 m. regiono bibliotekoje 

gilino žinias ir dalyvavo mokymuose pradedantiesiems. 

 

2.4.2. Informacinio fondo ir paieškos sistemų organizavimas. Bibliografinis  

informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Informacinis fondas 2015 m. sudarė 3 proc. viso bibliotekos dokumentų fondo, o vidutinis 

informacinio fondo dydis miesto bibliotekoje buvo 468 fiz. vnt. (Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteka informacinio fondo neturi), kaimo bibliotekoje – 209 fiz. vnt. dokumentų. 

http://www.kelme.lt/
http://www.kelmiskiams.lt/
http://www.labasiskelmes.lt/
http://www.kelmesrajone.lt/
http://www.kelme.lt/
http://www.manokelme.lt/
http://www.biciulis.net/
http://www.snaujienos.lt/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
http://www.3erdve.lt/
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
http://www.youtube.com/


Bibliotekoje (centre) šiame fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai. Tai 

enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai, taip pat kita reikalinga literatūra, kurios įsigyjama po 1 

egz.  

Bibliotekoje yra e. katalogas. Organizuojama kraštotyros fonde esančių dokumentų 

analizinių aprašų kartoteka, struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – mikrorajono ir kraštotyros 

kartotekos. 

Ataskaitiniais metais buvo gautos 3747 užklausos. Patenkintos buvo 3706, tai yra 99 proc. 

visų pateiktų užklausų. Vidutiniškai 1 struktūriniam teritoriniam padaliniui teko 110 atsakytų 

užklausų. Teminės užklausos sudarė 86 proc., adresinės – 11 proc., faktografinės – 1 proc., 

tikslinamosios – 2 proc. visų atsakytų užklausų. Kaip ir kasmet, daugiausiai užklausų pateikė 

moksleiviai ir studentai. Pastebima, kad kasmet daugėja užklausų kraštotyros tema. Tenkinant 

užklausas, dažniausiai buvo naudojamasi informacinių leidinių fondu, internetu, LNMMB duomenų 

bazėmis. Vaikams ir moksleiviams buvo vedamos bibliografinės ir informacinės valandėlės, 

informacinės pamokos. 

 

2.4.4. Internetas ir elektroninės paslaugos 

 

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą, bibliotekose buvo sudarytos sąlygos naudotis 

ne tik tradiciniais informacijos, mokymosi šaltiniais, bet ir elektroniniais. 2015 m. interneto prieiga 

buvo palaikoma 22 VIP taške, tai yra 22 bibliotekose arba 92 proc. visų bibliotekų.  

Stebima interneto vartotojų (6 proc. mažiau nei 2014 m.) ir seansų (9 proc. mažiau nei 2014 

m.) mažėjimo tendencija. Jų 2015 m. buvo, o mažėjimą lėmė didėjantis interneto prieigos taškų, 

zonų, vietų skaičius, galimybės naudotis internetu tiek namuose, tiek kitose vietose, taip pat 

bibliotekose pasinaudojant Wi-Fi bei kompiuterinės technikos gedimai. Iš viso bibliotekos 

vartotojai galėjo naudotis 101, o darbuotojai 42 kompiuterizuotomis darbo vietomis, turinčiomis 

prieigą prie interneto. 

Naudojimąsi bibliotekos e. paslaugomis 2015 m. atspindi šie rodikliai:  

 seansų skaičius – 7306, seansų trukmė – 4022 val. (DB ir OPAC); 

 atsisiųstų įrašų skaičius – 2976, atsisiųstų dokumentų skaičius – 84 (DB ir OPAC); 

 virtualių apsilankymų skaičius – 18161 (+22 proc.); 

 paieškų skaičius – 23595 (DB ir OPAC). 

Bibliotekose, turinčiose VIP taškus, vartotojai internetu galėjo naudotis nemokamai. Taip 

pat nemokamai galėjo naudotis šiomis e. DB bei katalogais: 

 EBSCO Publishing (ne tik bibliotekoje, bet ir suteikus nuotolinę prieigą); 

 Oxford Reference Online: Premium Collection; 

 Grove Art Online (e. vaizduojamojo meno bei architektūros žodynu);  

 Grove Music Online – (e. muzikos žodynu); 

 bibliotekos e. katalogu; 

 suvestiniu e. katalogu; 

 bibliotekos interneto svetainėje skelbiama informacija.  

Vartotojai galėjo naudotis e. paslauga „Klausk bibliotekininko“, e. būdu užsisakyti reikiamą 

dokumentą per TBA, rezervuoti, užsisakyti dokumentus. Daugelis lankytojų naudojosi internetu ir 

kaip medija, ir kaip informacijos šaltiniu. Populiari buvo internetinė telefonija Skype. Lankytojai 

naudojosi e. paštu, e. bankininkyste, socialiniais tinklais, galėjo stebėti transliacijas iš LNMMB 

visuomenei aktualiomis temomis, lankyti virtualias, tiek bibliotekų, tiek kitų institucijų parengtas 

parodas, užsiimti kūrybine veikla. 

 

2.4.5. Kraštotyros veiklos organizavimas 

 

2015 m. bibliotekoje toliau buvo komplektuojamas kraštotyros fondas (toliau – KF),  

kaupiama kraštiečių literatūra ir literatūra apie Kelmės kraštą, organizuojamos jos sklaidos 

priemonės. 2015 m. miesto bibliotekose KF vidutiniškai buvo 160 fiz. vnt., kaimo – 91 fiz. vnt. 



dokumentų. Į NBDB buvo pateikiami trijų rajono periodinių leidinių – „Bičiulis“, „Kelmiškiams“, 

„Kelmės kraštas“ – analiziniai BĮ (pateikta 2050 analizinių BĮ), parsisiunčiami aktualūs (tokių buvo 

808), rengiami kraštotyros darbai, įvairūs renginiai, parodos, kitos priemonės. 

 KF 2015 m. bibliotekoje Kelmėje buvo papildytas 24 fiz. vnt. naujų dokumentų, kitų 

bibliotekų – vidutiniškai 1 fiz. vnt. dokumentų. Nauja kraštotyros medžiaga buvo pildomi tęstiniai 

ir ruošiami nauji teminiai bei personaliniai aplankai, rašomi bibliotekų metraščiai, pateikta 

informacija kultūros metraščiui.  

Per metus bibliotekoje buvo paruošti 8 kraštotyros darbai, parengta ir interneto svetainėje 

publikuota virtuali paroda „Iš Kelmės krašto lobynų: legendos ir padavimai apie Kelmės rajono 

vietoves“. Kraštotyros informacijos sklaida buvo vykdoma įvairiomis priemonėmis. Organizuojami 

renginiai, informacija pateikiama rajono spaudoje, bibliotekos interneto svetainėje, parodyti 

videoreportažai per regiono televiziją  ir kt. 

Kraštiečių kūryba skaityta tradiciniuose skaitymuose Pagryžuvyje „Poezija – tai kelias iš 

vienos širdies į kitą“, „Poezija – tai jausmas, mintis, muzika“ Šedbaruose, poezijos ir dainų 

popietėje Vaiguvoje „Iš širdies į širdį“, Junkilų bibliotekoje, įvairių garsinių skaitymų metu. 

Popietėje „Šviesos ir žinių nešėjas“ buvo paminėtos kraštiečio, švietėjo, rašytojo, politinio 

veikėjo, Steigiamojo Seimo nario K. Ralio 130-osios gimimo metinės, o popietėje „Krištolinės 

sąžinės valstybininkas“ – Lietuvos valstybės kūrėjo, I ir II Seimo nario, visuomenininko, lietuviškos 

spaudos leidėjo S. Šilingo 130-osios gimimo metinės.  

Pristatytos kraštiečių S. Ramanausko, J. Gaupšienės, A. Banio, O. Karašauskaitės-Brazienės 

ir kitų knygos. Organizuotas parodų ciklas „Jaunieji Kelmės rajono kūrėjai II“, įvairių rajono klubų 

literatų susitikimas Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Parengtas vaizdo filmukas-virtuali 

fotografijų paroda „Kažkur Pagryžuvyje...“, organizuotos kitos suaugusiems ir vaikams skirtos 

krašto pažinimo, KF atskleidimo priemonės. 

Virtualūs bibliotekos lankytojai 2015 m. bibliotekos interneto svetainėje galėjo skaityti 22 

visateksčius kraštotyros darbus. Buvo atsakyta į 532 užklausas kraštotyros tema. 

2015 m. buvo išanalizuota KF ir kraštotyros darbų bibliotekoje situacija, aptartos galimybės 

KF išskyrimui išnaudoti LIBIS galimybes, surinkta informacija apie rengiamus ar planuojamus 

parengti darbus, konsultuotasi su regiono bibliotekos specialistais, darbuotojų pasitarimuose aptarti 

kraštotyros darbams keliami reikalavimai, su šiuo darbu susiję sunkumai, problemos, numatyti jų 

sprendimo būdai. 

 

2.5. Metodinė veikla 

 

Metodinę veiklą bibliotekoje organizuoja Metodikos, informacijos ir technologijų skyrius 

(toliau – MITS). Ataskaitiniais metais buvo išanalizuota bibliotekos 2014 m. veikla ir rezultatai, 

parengtos 2014 m. bibliotekos tekstinė ir statistinės ataskaitos, kurios nustatyta tvarka pateiktos 

LNMMB, regiono bibliotekai ir Kelmės rajono savivaldybei. Veiklos rezultatai, tobulintinos sritys 

buvo aptartos darbuotojų pasitarimuose. Parengtas 2015 m. bibliotekos metinis veiklos planas, 

išanalizuoti bibliotekos skyrių ir jos teritorinių padalinių 2016 m. planavimo dokumentai. 

Periodiškai reikalinga informacija buvo teikiama Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, regiono 

bibliotekai, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ koordinatoriui, LNMMB.  

Atskaitiniais metais metodinė pagalba buvo teikiama bibliotekos darbuotojams jų darbo 

vietose, apibendrinta – darbuotojų pasitarimų metu. Vykdyta bibliotekų veiklos priežiūra, teiktos 

individualios konsultacijos bibliotekų veiklos, darbo su informacinėmis technologijomis klausimais, 

atliekami kiti darbai:  

 skatinti vartotojų mokymai, vykdyta jų priežiūra, surinkta ir apibendrinta informacija apie 

mokymus, pagal poreikius teiktos konsultacijos; 

 mokyklų bibliotekų specialistams teikta pagalba ir konsultacijos statistinių ataskaitų 

pateikimo į LIBIS statistikos modulį klausimais; 

 struktūriniai teritoriniai padaliniai aplankyti 59 kartus; 



 talkinta naujai priimtiems darbuotojams jų adaptacijos metu, jie supažindinti su VRSS 

apskaita bei bibliotekinės veiklos apskaitos reikalavimais; 

 organizuotos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo priemonės; 

 vykdyta kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos priežiūra, šalinami nustatyti 

gedimai, vykdomas programinės įrangos atnaujinimas ir kt.  

Iš viso 2015 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, renginiuose (bibliotekoje ir už jos 

ribų) kvalifikaciją kėlė 37 bibliotekininkai, 4 kitų sričių darbuotojai (žr. 1 priede). 

Pagal poreikį padalinių bibliotekos darbuotojams buvo teikiamos darbo kompiuteriu, 

gyventojų mokymų apskaitos, naudojimosi MS LYNC programa ir kt. konsultacijos. Darbuotojai 

2015 m. dalyvavo 6 darbuotojų pasitarimuose, iš kurių 1 buvo virtualus MS LYNC pagalba. 

Taip pat darbuotojams buvo organizuoti 2 seminarai, kuriuose perskaityti 7 pranešimai, 1 

pranešimas perskaitytas Raseinių rajono savivaldybės Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

darbuotojams skirtame seminare. 

Ataskaitiniais metais buvo bendradarbiauta su regiono bibliotekos Regioninio bibliotekų 

veiklos ir vadybos skyriaus specialistais, kurie bibliotekoje taip pat skaitė pranešimus, konsultavo.  

 

2.6. Mokslinio tyrimo darbas. Projektinė veikla 

2.6.1. Dalyvavimas respublikiniuose, regioniniuose ir kituose tyrimuose 

 

 2015 m. dalyvauta šiuose tyrimuose: 

 „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ II etapas 

„Kraštotyros informacija ir sklaida“ (anketinė apklausa, tyrimą vykdė LNMMB Bibliotekininkystės 

centras); 

 „Elektroninės paslaugos Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“ 

(anketinė apklausa, tyrimą vykdė regiono biblioteka); 

 „Bibliotekų veiklų raiška savivaldybių strateginiuose dokumentuose: socialinės atskirties 

mažinimo, skaitmeninės įtraukties didinimo bei mokymosi visą gyvenimą srityse“ (klausimynas, 

tyrimą vykdė LNMMB projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ įgyvendinimo metu). 

 

2.6.2. Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose  

projektuose 

 

Biblioteka prisidėjo prie šių programų ar projektų įgyvendinimo ir (ar) gavo naudą: 

 LR kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios 

informacijos sklaida“ priemonė „Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais. 

Biblioteka gavo 20 170 Eur ir įsigijo 3330 fiz. vnt. naujų dokumentų; 

 Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonės „Kultūros rėmimo 

programų įgyvendinimas“. Iš šiai priemonei skirtų asignavimų papildomai buvo finansuoti 

bibliotekos įgyvendinti projektai „Lietuvių autoriai vaikams“ – 300 Eur ir „Šeštieji Žemaitės 

skaitymai“ – 200 Eur; 

 Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonės „Literatūrinių premijų 

finansavimas“. Biblioteka organizavo R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventę; 

 LR kultūros ministerijos investicinio projekto „Bibliotekų kompiuterizavimas 2015 m.“ 

(vykdytojas LNMMB). Bibliotekoje buvo atnaujintos 2 VIPT2 projekto metu įrengtos 

kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos vartotojams; 

 projekto „Elektroninių leidinių pateikimas skaitytojams“ (vykdytojas LNMMB), kurio metu 

modernizuotas www.ibiblioteka.lt portalas tam, kad būtų galima skolintis e. knygas skaitymui, o 

viešosioms bibliotekoms nupirkti planšetiniai kompiuteriai, bibliotekai – 6 (vyksta oficialaus 

perdavimo procedūra);  

 projekto „Bibliotekos pažangai 2“ (vykdo LNMMB). Bibliotekos darbuotojai dalyvavo 

mokymuose, konsultavosi dėl projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, kuris 

buvo parengtas, laimėjo finansavimą bei 2015 m. pradėtas įgyvendinti šio projekto apimtyje; 

http://www.ibiblioteka.lt/


 projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ (koordinatorius – LNMMB, partneriai: 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija (toliau – LSVBA) ir Lietuvos savivaldybių 

asociacija biblioteka yra LSVBA narė). Bibliotekos darbuotojai dalyvavo mokymuose, tyrime 

„Bibliotekų veiklų raiška savivaldybių strateginiuose dokumentuose: socialinės atskirties mažinimo, 

skaitmeninės įtraukties didinimo bei mokymosi visą gyvenimą srityse“; 

 projekto „Bibliotekos specialistų mokymai“ (vykdo LNMMB su partneriais – apskričių 

viešosiomis bibliotekomis). Bibliotekos darbuotojai dalyvavo mokymuose; 

 projekto „Skaitymas kitaip“ (vykdytojas regiono biblioteka). Bibliotekos darbuotojai 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

 projekto „Įgalinantis metaraštingumas skaitmeninei visuomenei“ (vykdytojai asociacija 

„Viešieji interneto prieigos taškai“, Skuodo, Kelmės, Rokiškio, Molėtų ir Šilalės viešosios 

bibliotekos). Bibliotekos darbuotojai dalyvavo mokymuose. Informaciniai renginiai, skirti medijų 

bei saugaus interneto raštingumo sąmoningumui didinti buvo organizuoti Junkilų, Karklėnų, Liolių, 

Pašilėnų, Pagryžuvio, Užvenčio ir Vidsodžio bibliotekose; 

 projekto „Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos gerosios patirties sklaidos ir ekologiškos 

kultūros plėtros skatinimas“ (vykdytojas – Kelmės rajono bibliotekininkų draugija, partneris – 

biblioteka). Bibliotekos darbuotojai dalyvavo gerosios patirties sklaidos priemonėse;  

 projekto „Jaunieji Kelmės rajono kūrėjai II“ (vykdytojas – Kelmės rajono bibliotekininkų 

draugija, partneris – biblioteka). Bibliotekoje organizuotos priemonės, skatinančios jaunųjų kūrėjų 

saviraišką. 

 

2.6.3. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

 

Biblioteka parengė 5 projektus, vykdė 4: 

 projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, skirtą 14–24 metų amžiaus 

žmonėms, kurio veiklas įgyvendinant įrengta naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis 

aprūpinta, asmenybės tobulėjimui prasmingai leidžiant laisvalaikį pritaikyta inovatyvi erdvė 

Kelmėje, o tęsiant projektą dar bus sukurta mobili kompiuterizuota klasė mokymuisi, pažinimui, 

kūrybai. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Kelmės rajono savivaldybės 2013–2018 m. jaunimo 

problemų sprendimo plano įgyvendinimo. Projekto partneriai: VšĮ Kelmės profesinio rengimo 

centras, VO „Krašto informacija“. Projektui įgyvendinti LNMMB, įgyvendinanti projektą 

„Bibliotekos pažangai 2“, finansuojamą B. ir M. Geitsų fondo bei iš dalies LR kultūros ministerijos, 

skyrė 22600 Eur, LR kultūros ministerija – 2863 Eur, Kelmės rajono savivaldybė – 4150 Eur;  

 projektą „Lietuvių autoriai vaikams“ – tai skaitymo skatinimo projektas, kuriuo buvo 

siekiama populiarinti lietuvių autorių kūrybą, skatinti vaikų skaitymą, ugdyti jų kultūrą. 

Įgyvendinant projektą, kuriame dalyvavo 5 bibliotekos, įvyko susitikimas su rašytoja ir dailininke 

L. Žutaute, spektakliai „Gintaro šalies paslaptys“, „Aplink pasaulį“ („Labai teatras“), 

„Burbognomai“ (Kelmės mažasis teatras), edukacinės pamokėlės apie lietuvių rašytojus ir jų 

kūrybą, edukacinė pamoka „Šokio ir teksto interpretacija“, Vasaros skaitymai, išvyka į Kauno vaikų 

literatūros muziejų. Projekto veikloms Lietuvos kultūros taryba skyrė 1000 Eur, o Kelmės rajono 

savivaldybė – 200 Eur;  

 projektą „Šeštieji Žemaitės skaitymai“, įgyvendintą tęsiant Žemaitės skaitymų tradiciją, 

kuris šį kartą buvo skirtas rašytojos Žemaitės 170-osioms gimimo metinėms paminėti. Skaitymų 

metu buvo perskaityti trys pranešimai: „Krikščionybės ir mitologinės vaizduotės dermė Žemaitės 

kūryboje“ (VU Kauno humanitarinio fakulteto docentė E. Keturakienė), „Privalomi klausimai: 

Žemaitė iš literatūros pamokų“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė 

D. Pauliukevičiūtė), „Žemaitės drąsa“ (rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė 

A. Ruseckaitė). Projektui Kelmės rajono savivaldybė skyrė 300 Eur;  

 projektą „Išvien su Europa“, skirtą Europos dienai Kelmės mieste paminėti, įgyvendinant 

kurį buvo organizuotas atvirukų konkursas „Europieti, su gimimo diena“, fotografijų konkursas „Su 

meile, ES“, Europos egzaminas, renginys vaikams ir paaugliams „Su šypsena per Europą“, akcija 



„Eurokava“, renginys „Išvien su Europa“, jaunimui suorganizuotas protų mūšis „Eurosportas“. 

Projektui Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje skyrė 1000 Eur. 

Lietuvos kultūros tarybai teiktas projektas „Skaitymo inovacijos“ finansuotas nebuvo. 

 

III. BIBLIOTEKOS TURTAS IR FINANSAVIMAS  

 

3.1. Patalpų būklė  

 

2015 m. pabaigoje bendras bibliotekų patalpų plotas buvo 2267 m², naudingas – 2022 m². 

Biblioteka patalpas valdo patikėjimo (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) ir panaudos teise 

(struktūrinių teritorinių padalinių). Daugelis bibliotekų neatitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamų 

estetinių, funkcinių reikalavimų. Tačiau pagal galimybes yra tvarkomos ir remontuojamos. 

Ataskaitiniais metais remontuotos 8 bibliotekų patalpos. 2015 m., įgyvendinant projektą „Inovatyvi 

bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, buvo sutvarkytos ir bibliotekos veiklai pritaikytos 

bibliotekos patalpos Kelmėje.  

Bibliotekos centrinė buveinė, esanti Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje, Kelmės kultūros 

centro pastate, yra šildoma centralizuotai. Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Vaiguvos, Užvenčio, 

Tytuvėnų, Pašilėnų, Grinių, Kiaunorių, Lupikų, Šaltenių, Mockaičių, Žalpių, Šedbarų, Karklėnų, 

Vidsodžio bibliotekos šildomos kietu kuru šildymo katilais ar krosnimis. Pagryžuvio, Junkilų, 

Stulgių, Lykšilio, Maironių, Gailių bibliotekos ir Kolainių knygų išdavimo punktas buvo šildomi 

elektra. 

Sudėtingoje situacijoje atsiduria tos bibliotekos, kurios veikia uždarytų mokyklų pastatuose: 

Junkilų, Šaltenių, Gailių. Tačiau Pašilėnų ir Kiaunorių bibliotekos iš tokių uždarytų mokyklų 

pastatų buvo iškeltos ir nuo 2015 m. savo veiklą vykdo kur kas geresnėmis sąlygomis. Taryba yra 

priėmusi ne vieną sprendimą, susijusį su Tytuvėnų bibliotekos situacija. Ketinama perspektyvoje 

bibliotekos pastatą rekonstruoti, o rekonstruotame įkurti Tytuvėnų kultūros centrą ir biblioteką.  

Bibliotekos yra išsidėsčiusios visoje savivaldybės teritorijoje, todėl didėjant bibliotekos 

ūkiui, jo priežiūra išlieka problematiška. 

 

3.2. Kompiuterine technika. Transportas. Ryšiai. Inventorius 

 

2015 m. kompiuterių biblioteka turėjo 143 (bibliotekoje Kelmėje – 30, miesto bibliotekose –

15, kaimo bibliotekose – 98), iš kurių 42 buvo skirti darbuotojams ir 101 vartotojams. Bibliotekoje 

buvo 24 vartotojams skirti kopijavimo aparatai (bibliotekoje Kelmėje – 2, miesto bibliotekose – 3 ir 

19 – kaimo bibliotekose).  

Biblioteka, gavusi papildomą finansavimą, 2015 m. įsigijo naują daugiafunkcinį įrenginį 

vartotojų reikmėms, įgarsinimo aparatūrą, atnaujino tris kompiuterizuotas darbo vietas. Nauja 

kompiuterine technika buvo aprūpinta projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ 

įgyvendinimo metu įkurta inovatyvi jaunimo erdvė.  

Bibliotekos reikmėms 2015 m. buvo naudojamas 1 lengvoji transporto priemonė. Metų 

pabaigoje buvo priimtas sprendimas perduoti bibliotekai kitą transporto priemonę, kurios 2015 m. 

dar neeksploatavo. 

Fiksuotu telefono ryšiu galima buvo susisiekti su 7 bibliotekomis, o tai yra 29 proc. visų 

bibliotekų. Elektroniniu paštu buvo pasiekiamos visos interneto ryšį turinčios bibliotekos, kurių 

buvo 22. Bibliotekos darbuotojai vidinei ir išoriniai (su Lietuvos bibliotekomis) komunikacijai 

naudojo MS LYNC, kitas šiuolaikines komunikacijos priemonėmis. 

95 proc. bibliotekos baldų, tarp jų ir 2718 m fondo lentynų, yra fiziškai ir morališkai pasenę. 

Pagrindinės bibliotekos renovacijos metu (baigtos 2009 m.) baldai ir įranga nebuvo atnaujinti. 

Didelį susirūpinimą kėlė senstanti kompiuterinė technika, bibliotekos LIBIS serveris, sena 

transporto priemonė, dalies kaimo bibliotekų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės 

poreikiams. 

 



3.3. Biudžeto vykdymas. Pajamos. Išlaidos. Finansiniai rodikliai 

 

Bibliotekos 2015 m. patvirtintas biudžetas buvo 348,3 tūkst. Eur. Papildomai buvo gauta 

56,7 tūkst. Eur, todėl iš viso buvo panaudota 405,0 tūkst. Eur. Biblioteka pajamų už prekes ir 

paslaugas gavo 1,0 tūkst. Eur (žr. 2 priede). Rėmėjų lėšos sudarė 0,2 tūkst. Eur. 

Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui ir Sodrai (šaltiniai – SB, VB, BP2, ES) iš viso 

buvo skirta 359,0 tūkst. Eur (tame tarpe darbo užmokestis (be Sodros) – 274,3 tūkst. Eur.). Tai yra 8 

proc. daugiau nei 2014 m.  

Dokumentų biblioteka įsigijo už 26,7 tūkst. Eur, iš kurių: 

 6,5 tūkst. Eur buvo skirta periodiniams leidiniams, tai yra 0,2 proc. daugiau nei 2014 m.; 

 20,1 tūkst. Eur buvo skirta knygoms; 

 0,1 tūkst. Eur buvo skirta e. dokumentams. 

Neatlygintinai iš paramos/projektų buvo įsigyta dokumentų už 13,6 tūkst. Eur. 

Ataskaitiniais metais automatizacijai (LIBIS priežiūrai, interneto paslaugoms, kompiuterinei 

ir programinei įrangai ir jos palaikymui) buvo skirta 25,4 tūkst. Eur.  

Visos bibliotekos išlaidos 2015 m. sudarė 439,5 tūkst. Eur (1,9 tūkst. Eur projektinių lėšų 

2015 m. nebuvo panaudotos, jos bus naudojamos 2016 m.). 
Finansavimas ir pajamos 

Iš viso 

Biudžeto lėšos 

Už mokamas 

paslaugas 

Projektų, 
programų 

lėšos 

 

 
Iš viso 

VB SB 

per KM 

dokumentams 
Iš viso 

Knygoms ir kt. 

dokumentams 
Periodikai 

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur 

441,4 425,2 20,2 405,0 0 6,5 1,0 15,2 

 

2015 m. steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 96 proc., parama ir projektinės lėšos 3,7 proc., 

lėšos už mokamas paslaugas 0,3 proc. bibliotekos išlaidų. Bibliotekos finansiniai rodikliai buvo 

tokie:  

 1 vartotojui teko 59,00  Eur, tai yra 7 Eur daugiau nei 2014 m.; 

 1 apsilankymui teko 3,5 Eur, tai yra 0,3 Eur daugiau nei 2014 m.; 

 1 išduočiai teko 2,3 Eur, tai 0,1 Eur daugiau nei 2014 m. 

Biblioteka yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto, o dokumentų įsigijimas – iš valstybės. 

Teikdama mokamas paslaugas, dalyvaudama projektinėje veikloje, biblioteka gauna papildomų 

pajamų, o taip pat naudos iš kitų organizacijų bei institucijų įgyvendinamų projektų ir (ar) 

programų. Bibliotekos finansavimas pastaraisiais metais lėtai, bet augo, tačiau didžiausią jos išlaidų 

dalį sudarė darbuotojų darbo užmokestis ir atitinkami mokesčiai valstybei bei bibliotekų išlaikymo 

kaštai. Tarybos sprendimais nuo 2011–2014 m. bibliotekai buvo perduodamos valdyti bibliotekų 

naudojamos patalpos. Biblioteka ėmė dengti su perduoto turto eksploatacija susijusias išlaidas, 

kurios nuolat didėjo. Patirdama padidėjusias išlaidas ryšio paslaugoms, komunalinėms reikmėms, 

biblioteka buvo priversta sumažinti išlaidas spaudiniams, kurie mūsų kaimiško rajono gyventojų vis 

dar yra labai pageidaujami, darbo užmokesčiui, nors darbuotojų darbo krūvis dėl bibliotekų 

modernizavimo, technologijų diegimo, jų priežiūros ir kt. buvo linkęs tik didėti, kitoms svarbioms 

reikmėms. „Ikikrizinį“ 2009 m. finansavimo lygį, kuomet biblioteka neturėjo įsipareigojimų dengti 

bibliotekų eksploatacinių išlaidos, o projektas „Bibliotekos pažangai“ buvo tik pradėtas įgyvendinti, 

biblioteka pasiekė tik 2013 m., ir nuo to laiko jos finansavimas lėtai, bet augo.  

 

IV. PROBLEMOS IR VEIKLOS PERSPEKTYVOS 

 

4.1. Spręstinos problemos 

 

Bibliotekos veiklą įtakoja aplinka, kurioje ji veikia. Savivaldybėje vyrauja gyventojų 

skaičiaus mažėjimo ir senėjimo tendencijos. Mažėja švietimo įstaigų. Tai įtakoja ir bibliotekos 

lankomumo bei skaitomumo pokyčius – fizinių vartotojų ir apsilankymų skaičius mažėja. 



Nors bibliotekos finansavimas didėja, tačiau, perėmus bibliotekų patalpas, didėja ir 

bibliotekos įsipareigojimai bei išlaidos susijusios su ūkio priežiūra ir aptarnavimu. Dalies 

struktūrinių teritorinių padalinių infrastruktūra neatitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamų estetinių 

ir funkcinių reikalavimų.  

Kompiuterinė technika ir programinė įranga sensta, jos eksploatacija ir priežiūra taip pat 

reikalauja vis didesnių išlaidų. Kompiuterinės technikos gedimai trikdo vartotojų aptarnavimą ir 

įtakoja paslaugų kokybę.  

 Valstybės biudžeto lėšos, skiriamos dokumentams įsigyti, ir savivaldybės biudžeto lėšos, 

skiriamos periodinių leidinių prenumeratai, yra nepakankamos, todėl dokumentų fondas atsinaujina 

lėtai. 

 

4.2. Veiklos perspektyvos 

 

Biblioteka 2016 m. yra numačiusi įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. 

strateginiame veiklos plane, patvirtintame Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-319 

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 

numatytas Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemones ir tikisi, kad: 

 fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose didės 0,5 proc.; 

 bus įsigyta 4000 fiz. vnt. naujų leidinių; 

 statistinis rajono gyventojas pasinaudos bibliotekos paslaugomis 4,5 karto per metus. 

Siekiant planuotų rezultatų, problemos bus sprendžiamos: 

1) įgyvendinant bibliotekos infrastruktūrą ir paslaugų kokybę gerinančius projektus ir kitas 

priemones (įveiklinant jaunimo inovatyvią erdvę, plečiant e. paslaugų apimtis, organizuojant 

įvairius renginius);  

2) plėtoti partnerystę su socialiniais partneriais (švietimo, kultūros įstaigomis, kitomis 

bibliotekomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis siekiant bendrų tikslų, kuriant 

bibliotekose patrauklią lankytojui erdvę; 

3) organizuoti įvairias priemones (akcijas, priimti paramą), padedančias papildyti 

bibliotekos fondą naujais dokumentais, pagal galimybes atnaujinti bibliotekos kompiuterinę 

techniką;   

4) gyventojų skaitymo ir informaciniams poreikiams tenkinti išnaudoti bibliotekos 

technologines galimybes. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                     Rita Grišienė 
 

 

 

 

 



1 priedas 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2015-ųjų metų veiksmų plano ataskaita  
 

 

Priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 

 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

 

 

Įvykdyta 

 

Įvykdymo proc. 

1 2 3 4 5 

3.1.2.4            Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas   

 

 

1. Informacinių ir kultūrinių paslaugų 

kokybės, prieinamumo visoms gyventojų 

grupėms gerinimas 

1.1. Statistinio rajono gyventojo apsilankymas viešojoje 

bibliotekoje per metus skaičius  

4,5 

 

4,9 

 

110 

 

1.2. Aptarnautų gyventojų procentas  25,16 26 103 

1.3. Vartotojų skaičius 7518 7448 99 

1.3.1. t. sk. vartotojų vaikų skaičius 2596 2567 98 

1.3.2. t. sk. VIPT vartotojų skaičius  3371 3442 102 

1.3.3 t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius  245 227 92 

1.4. Lankytojų skaičius  129845 126464 97 

1.4.1. t. sk. lankytojų vaikų skaičius 68094 71365 104 

1.4.2. t. sk. interneto seansų skaičius   59135 51851 88 

1.4.3. t. sk. renginių lankytojų skaičius 13775 15860 115 

1.5. Virtualių apsilankymų skaičius 14000 18161 129 

1.6. Lankomumas  17,27 16,98 98 

1.6.1.t. sk. vaikų lankomumas 26,23 27,8 105 

1.7. Dokumentų išduotis 185892 187639 100,9 

1.7.1. t. sk. dokumentų išduotis vartotojams  vaikams 74788 80339 107 

1.8. Skaitomumas 24,72 25,19 101,9 

1.8.1. t. sk. vaikų skaitomumas 28,8 31,3 108,6 

1.9. Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius  3870 3706 96 

1.10. Peržiūrėtų įrašų duomenų bazėse skaičius  1200 2976 248 

1.11. Tarpbibliotekinio skolinimosi būdu užsakytų dokumentų 

skaičius  
20 7 35 

2. Dalyvavimas Lietuvos bibliotekų bendro 

naudojimo bibliografinių duomenų bazių 

kūrime 

2.1. Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e- kataloge skaičius  3000 2272 75,7 

2.2. Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius  2000 2050 102,5 

2.3. Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose (padalinių 

skaičius) 
3 3 100 

2.4. Rekataloguotų dokumentų skaičius   5000 4136 82 

3. Kraštotyrinės veiklos organizavimas 3.1. Kaupti ir tvarkyti kraštotyros fondą Nuolat Kaupta 100 

3.2. Parengtų naujų kraštotyros darbų skaičius   7 8 114 
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3.3. Nauja informacija papildytų kraštotyrinės informacijos 

aplankų skaičius   
85 85 100 

3.4. Parengti 2014 m. bibliotekos metraščiai 22 20 90 

3.5. Papildytos kraštotyros kartotekos (naujų įrašų skaičius) 565 440 77 

3.6. Krašto spaudinių, atspindėtų NBDB 3 3 100 

4.  Darbuotojų kompetencijos ugdymas 4.1. Darbuotojų, dalyvavusių  įvairiuose bibliotekiniais 

klausimais Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, 

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos ir kitų 

organizacijų organizuojamuos  mokymuose, seminaruose 

skaičius 

25 37* 148 

4.2. Darbuotojų, dalyvavusių buhalterinės apskaitos, viešųjų 

pirkimų, civilinė saugos ir kitais klausimais organizuojamuose 

mokymuose, seminaruose, skaičius 

7 

 

5 

 

71 

4.3. Organizuotų seminarų, pasitarimų, konkursų, skirtų 

bibliotekininkų profesionalumo ugdymui, skaičius  
9 9 100 

4.4. Parengtų pranešimų veiklos organizavimo klausimais 

skaičius  
3 7 233 

4.5. Parengtų metodinių rekomendacijų skaičius  2 1 50 

4.6.  Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos (ar kitų 

organizacijų) organizuotų mokymų Žemaitės viešojoje 

bibliotekoje skaičius 

1 1 100 

5. Bibliotekos veiklos administravimas ir 

priežiūra 

5.1. Organizuotų išvykų į struktūrinius teritorinius padalinius 

skaičius 
48 59 122 

5.2. Pateikta finansinė atskaitomybė Nustatyta tvarka Nustatyta tvarka 100 

5.3. Patvirtinti bibliotekos padalinių ir struktūrinių teritorinių 

padalinių darbuotojų 2016 m. metiniai veiklos planai 
100 proc. 100 proc. 100 

5.4. Parengtos ir patvirtintos bibliotekos padalinių ir  

struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų 2014 m. veiklos 

ataskaitos  

100 proc. 100 proc. 100 

6.5. Įgyvendinami kitų teisės aktų, kontroliuojančių institucijų 

reikalavimai 
Nustatyta tvarka Nustatyta tvarka 100 

3.1.3.9.  Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

 6. Bibliotekos fondo, atsižvelgiant į vartotojų  

informacinius ir skaitymo poreikius, 

atnaujinimas, fondų apskaitos vykdymas, 

tvarkymas, priežiūra, apsauga 

6.1. Gautų dokumentų skaičius 4000 6903 172 

6.2. Nurašytų dokumentų skaičius 15925 22380 140 

6.3. Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų 

skaičius 

25 31 124 

6.4. Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius 

 

3 4 133 
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 7. Literatūros populiarinimas, skaitymo 

skatinimas, informacijos sklaidos užtikrinimas 

 

 

 

 

7.1. Renginių skaičius 580 948 163 

7.1.1. t. sk. renginių skaičius vaikams 281 527 187 

7.1.2. t. sk.  žodinių renginių skaičius  292 616 210 

7.1.3. t. sk. vaizdinių renginių skaičius  288 332 115 

7.2. Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje (žiniasklaidoje, 

interneto svetainėje) skaičius 
120 170 141,7 

7.3. Lankstinukų apie bibliotekos veiklą skaičius (apie 

kiekvieno mėnesio renginius, 2016 m. žymias datas ir kt.) 
12 12 100 

7.4. Parengtų medžiagų edukacinėms pamokėlėms skaičius 2 2 100 

3.1.3.11.     Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

 8.  Sąlygų rajono gyventojams nemokamai 

naudotis VIP taškais sudarymas, organizuoti 

IT infrastruktūros priežiūros organizavimas 

8.1. Vartotojų apsilankymų didėjimas 0,5 proc. 1 proc. 200 

8.2. Įsteigtų VIP taškų palaikymas 100 proc. 100 proc. 100 

8.3. Atliktas interneto ryšio paslaugos pirkimas 9 VIPT 9 VIPT 100 

8.4. Paraiškos „Bibliotekos pažangai 2“ parengimas 1 1 100 

8.5. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimas Gavus 
finansavimą 

Finansavimas 
gautas 

įgyvendinama 

9.  Bibliotekos interneto svetainės 

www.kelmeszemaitesvb.lt,  bibliotekos 

facebook profilio priežiūros vykdymas 

9.1. Vykdoma  interneto svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt,  

pritaikytos neįgaliesiems vartotojams  bei mobiliems 

įrenginiams, priežiūra 

1 vnt. 1 vnt. 100 

9.2. Vykdoma bibliotekos facebook profilio priežiūra 1 vnt. 1 vnt. 100 

9.3. Suskaitmeninti  kraštotyros darbai 3 vnt. 4 vnt. 133 

9.4. Virtualių parodų parengimas 2 vnt. 3 vnt. 150 

10. Bendruomenės narių kompiuterinio 

raštingumo skatinimas, konsultavimas ir 

gyventojų mokymas naudotis e. paslaugomis, 

e. informacija 

10.1. Suteiktas individualių konsultacijų skaičius 3337 4173 125 

10.2. Apmokytų vartotojų kompiuterinio raštingumo 

mokymuose skaičius  187 379 202 

11.  LIBIS programinės įrangos priežiūros ir 

palaikymo užtikrinimas 

11.1. Įsigyta LIBIS techninės priežiūros paslauga 2015 m.  1 sut. 1 sut.                                                                                        100 

11.2. Įdiegta LIBIS programa (padalinių skaičius) 5  5 100 
 

  *kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 32, įgyvendinimas 128 proc. 

_____________________________________ 
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2 priedas 

Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos (kodas 3) 2013-2015 m. ataskaita 

Priemonės kodas, pavadinimas  
Finansavimo 

šaltinis 

                                  Finansavimo informacija 

2013 2014 2015 

tūkst. Eur tūkst. Eur 
Planas Patvirtinta 

Patvirtinta 

(DU) 

Patvirtinta 

(turtui) 

Patvirtinta 

(išlaidoms) 
Gauta Išlaidos 

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur 

3.1.3.4  Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių veiklos finansavimas 

SB(S) 0,9 1,4 0,7 1 0 0 1 1 1 

SB 328,1 372,2 427,2 390,4 262,2 1,2 127 390,4 390,4 

VB 0,7 42,8 0 14,5 11,1 0 3,4 14,5 14,5 

3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir 

skaitymo skatinimas 
VBL 20,5 20,3 17,4 20,2 0 20,2 0 20,2 20,2 

3.1.3.11 Kelmės rajono bibliotekų vidaus 

modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant 

pritraukti visuomenę 

VBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

___________________________  

 

 


