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I. BENDROJI DALIS 

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ataskaitiniais 

metais aptarnavo 27369 gyventojų mikrorajoną. Dar 930 gyventojų mikrorajoną aptarnavo 

Bibliotekai nepriklausanti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro biblioteka. Gyventojų skaičius 

savivaldybėje nuolat mažėja. Remiantis statistiniais 2016 m. liepos 1 d. duomenimis 

(http://osp.stat.gov.lt), savivaldybėje buvo 28 299 gyventojai, tai yra 769 gyventojais arba 2,6 proc. 

mažiau nei 2015 m.  

2016 m., kaip ir 2015-aisiais, Biblioteka, vykdydama savo veiklą, vadovavosi tiek 

specialiaisiais bibliotekų veiklą, tiek bendraisiais, biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Mero potvarkiais, 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais, 

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

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

aprašymuose. Veiklos tikslų taip pat buvo siekiama įgyvendinant įvairias partnerystes, Bibliotekos 

atstovams dalyvaujant kolegialių institucijų (Jaunimo reikalų tarybos, kai kurių savivaldybės 

komisijų ir pan.) darbe. 

Kelmės rajono savivaldybėje viešųjų bibliotekų sistemą 2016 m. sudarė Biblioteka Kelmėje, 

23 jos struktūriniai teritoriniai padaliniai: 3 miestuose ir 20 kaimo vietovėse, taip pat Kolainių 

knygų išdavimo punktas. Tai yra, ji išliko tokia pati kaip ir 2015 m., tačiau antroje metų pusėje 

buvo sustabdyta Gailių bibliotekos veikla (kol bus išsispręstas bibliotekai tinkamų patalpų 

klausimas). Gailių bibliotekos mikrorajono lankytojai laikinai aptarnaujami artimiausioje Liolių 

bibliotekoje. 

Bibliotekai patvirtintas pareigybių skaičius 2016 m. nepakito. Didžiausias leistinas jų 

skaičius – 45,75 pareigybės. 

Biblioteka 2016 m. savo veiklą vykdė įgyvendindama Bibliotekos 2016 m. veiklos planą, 

vykdė Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiame strateginiame plėtros plane bei 

Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane numatytas Kultūros ir 

sporto programos (kodas 3) priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos 

materialaus ir dvasinio paveldo apsaugai, informacinės visuomenės plėtrai, kultūrinei saviraiškai, 

skatinamas gyventojų užimtumas. Biblioteka vykdė Kultūros ir sporto programos priemones: 

Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas (3.1.3.4), Kalbos kultūros 

puoselėjimas ir skaitymo skatinimas (3.1.3.9), Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir 

paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę (3.1.3.11) (daugiau informacijos 1, 4 ir 5 prieduose). 

Siekiant informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo visoms 

gyventojų grupėms (3.1.3.4), buvo stengiamasi sudaryti palankias sąlygas įvairių grupių 

gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą 

(3.1.3.9). 2016 m. Biblioteka turėjo 7319 vartotojų, kurie Bibliotekoje apsilankė 126282 kartus, o 

virtuliai Bibliotekoje  apsilankyta 19437 kartus. Pastarųjų lankytojų padaugėjo 7 proc. Bibliotekose 

lankytojai naudojasi universaliu dokumentų fondu ir jiems buvo išduota 172310 fiz. vnt. 

dokumentų. Viešąja interneto prieiga (toliau – VIP) naudojosi 3350 vartotojai. Dokumentų fondas 

buvo papildytas 5585 fiz. vnt. naujų dokumentų.  

2016 m. bendras fizinių ir virtualių lankytojų skaičius išaugo 0,7 proc. Tai lėmė 7 proc. 

padidėjęs virtualių lankytojų skaičius. 

Bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

(3.1.3.11) ir užtikrinti informacijos prieinamumą, Bibliotekoje buvo vykdomas naudojant turimus 

http://osp.stat.gov.lt/
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resursus ir pasitelkiant projektinę veiklą. Buvo sudarytos sąlygos naudotis informacijos ir 

mokymosi šaltiniais, viešąja interneto prieiga. Toliau buvo atliekami fondų rekatalogavimo darbai, 

VIP palaikoma 22 bibliotekose. Iš viso Bibliotekos vartotojai galėjo naudotis 107, o darbuotojai 42 

kompiuterizuotomis darbo vietomis. 2016 m. 530 lankytojų mokyti, o 4166 konsultuoti informacinio 

ir kompiuterinio raštingumo, naudojimosi e. paslaugomis klausimais. Prie modernizavimo ir 

paslaugų plėtros prisidėjo ir Bibliotekos 2016 m. baigtas įgyvendinti projektas „Inovatyvi 

bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“. Jo metu įkurtoje jaunimo inovatyvioje erdvėje apsilankė 

5288 jauni žmonės.  2016 m. statistinis rajono gyventojo Bibliotekoje apsilankė 5,1 karto per metus, 

o tai yra 0,6 karto dažniau nei planuota. 

 

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

2.1. Bibliotekų skaičius 

  

 2016 m. pabaigoje Biblioteka savo paslaugas teikė 24 viešosiose bibliotekose 

(Bibliotekoje), iš jų:  

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

 3 miesto bibliotekose – Tytuvėnuose, Užventyje ir 1 mokyklos bibliotekoje Kelmėje 

– Kelmės specialiojoje mokykloje; 

 20 kaimų (ar miestelių) bibliotekų,  tai yra tiek bibliotekų, kiek buvo 2015 m. 

 

2.2. Tinklo pokyčiai 

 

Bibliotekos tinklas išliko toks, koks buvo ir 2015 metais, tačiau nuo 2016 m. rugsėjo 

mėnesio vidurio buvo laikinai sustabdyta Gailių bibliotekos veikla. Ji bus atnaujinta išsprendus 

bibliotekos patalpų klausimą. Minėtos bibliotekos mikrorajono gyventojus ėmė aptarnauti 

artimiausia, įsikūrusi už 4 km, Liolių biblioteka.  

Apskaičiavus 2016 m. metų bibliotekų tinklo (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteką, kuri aptarnauja moksleivius su ypatingai specialiais poreikiais) prieinamumo koeficientą 

paaiškėjo, kad ataskaitiniais metais: 

 1 bibliotekai teko 1230 gyventojų, tai yra 2,6 proc. mažiau nei 2015 m.; 

 1000 savivaldybės gyventojų teko 0,8 bibliotekos, tai yra tiek, kiek ir 2015 m. 

 

2.3. Nestacionarus aptarnavimas (ekstensyvi veikla) 

 

Nestacionarus aptarnavimas (ekstensyvi veikla) – speciali bibliotekos paslauga, kuria 

vartotojai aptarnaujami už bibliotekos ribų. Bibliotekoje naudojamos dvi nestacionaraus vartotojų 

aptarnavimo formos: bibliotekiniai punktai ir knygnešystė. 

2016 m. savo veiklą tęsė bibliotekinis punktas Kolainiuose. Šį punktą vieną kartą savaitėje 

aptarnavo Užvenčio bibliotekos darbuotoja. Kolainiuose kol kas veikia Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių pagrindinio ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras, todėl 

Kolainių bibliotekinis punktas lankytojų sulaukia. 

 

Bibliotekinių punktų skaičius 
2011 2012   2013 2014 2015 2016 

3   3 3 2 1 1 

 

 

Kolainių bibliotekiniame punkte 2016 m.: 
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 sutelkta 0,7 proc. visų Bibliotekos ir 8 proc. Užvenčio bibliotekos vartotojų; 

 lankytojai sudarė 0,2 proc. visų Bibliotekos ir 3 proc. Užvenčio bibliotekos 

lankytojų; 

 išduota 1,4 proc. visos Bibliotekos ir 12 proc. Užvenčio bibliotekos išduoties. 

 

Kolainių knygų išdavimo 

punktas 

Vartotojų skaičius Lankytojų skaičius Išduotis 

49 (43 vaikai) 264 (232 vaikai) 1010 (753 vaikams) 

 

Knygnešių ataskaitiniais metais padaugėjo 1,5 proc. 

 
 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Iš viso: 136 158 227 260 6020 6723 

Biblioteka (centras) 6 5 6 5 75 62 

Miesto bibliotekos 18 35 27 43 507 453 

Kaimo bibliotekos 112 118 194 212 5438 6208 

 

Knygnešiai 2016 m. aptarnavo 3,5 proc. visų Bibliotekos vartotojų, o jų aptarnautiems 

vartotojams buvo išduota 9 proc. visos Bibliotekos išduoties. Kai kuriose vietovėse knygnešystė vis 

dar buvo populiari: 

 28 knygnešiai aptarnavo 36 gyventojus, kuriems išduota 140 fiz. vnt. dokumentų 

Užventyje; 

 16 knygnešių aptarnavo 38 gyventojus, kuriems išduota 853 fiz. vnt. dokumentų 

Pagryžuvyje;  

 14 knygnešių aptarnavo 27 gyventojus, kuriems išduota 590 fiz. vnt. dokumentų 

Karklėnuose.  

Knygnešiai – tai dažniausiai moksleiviai, aptarnaujantys savo artimuosius. Bibliotekininkai 

dokumentus į namus pristatė 66 vartotojams. Šaltenių bibliotekoje šiuo būdu buvo aptarnaujama 

11 gyventojų, Karklėnų – 8, Pagryžuvio – 7. 

 

2.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

Kelmės rajono savivaldybės demografinis senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo 

amžiaus žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų) buvo 174. Šis rodiklis 5-iais didesnis nei 2015 m., 

tačiau kaip ir 2015-aisiais išlieka didžiausias Šiaulių apskrityje bei 45 viršija šalies vidurkį.  

Bibliotekoje 2016 m. skaitė 577 pensinio amžiaus gyventojai – 7,8 proc. visų Bibliotekos 

vartotojų ir 13 proc. suaugusių vartotojų, tai yra 1 proc. mažiau nei 2015 m. Daugiausia vartotojų 

(senatvės pensininkų) skaitė: 

 bibliotekoje (centre) – 126 (13 mažiau nei 2015 m.), tai yra 6 proc. visų bibliotekos 

(centro) vartotojų arba 9 proc. suaugusiųjų vartotojų; 

 Tytuvėnų bibliotekoje – 85 (1 mažiau nei 2015 m.), tai yra 10 proc. visų šios 

bibliotekos vartotojų arba 15 proc. suaugusiųjų vartotojų; 

 Užvenčio bibliotekoje – 38 (3 mažiau nei 2015 m.), tai yra 6 proc. visų šios 

bibliotekos vartotojų arba 14 proc. suaugusiųjų vartotojų; 

 Žalpių bibliotekoje – 29 (1 daugiau nei 2015 m.), tai yra 16 proc. visų šios 

bibliotekos vartotojų arba 22 proc. suaugusiųjų vartotojų. 

Bibliotekos paslaugomis 2015 m. naudojosi (duomenys nėra tikslūs, nes ne kiekvienas 

lankytojas savo negalią deklaruoja) 93 neįgalieji, tai yra 1,2 proc. visų vartotojų, o jiems buvo 

išduota 2582 fiz. vnt. dokumentų, tai yra 1,5 proc. visos Bibliotekos išduoties. 
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Bibliotekoje (centre) neįgaliesiems, turintiems regėjimo sutrikimų, buvo sudarytos sąlygos 

naudotis projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo metu įdiegta specializuota programine 

įranga regėjimo sutrikimus turintiems žmonėms. Bibliotekos lankytojams neįgaliesiems bei 

senatvės pensininkams Bibliotekoje buvo sudarytos sąlygos pigiau įsigyti LIBIS skaitytojo 

pažymėjimą.  

Biblioteka bendradarbiavo su pagyvenusius asmenis ir neįgaliuosius vienijančiomis 

organizacijomis: Kelmės rajono senjorų bendruomene „Artimi“, Tytuvėnų sveiko gyvenimo klubu, 

Liolių socialinės globos namais, Kelmės specialiąja mokykla ir kitomis, organizavo jiems įvairias 

priemones, įtraukė į projektines veiklas. 

 

2.5. Struktūros pokyčiai 

 

2016 m. Bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą sudarė biblioteka (centras) Kelmėje, 

kurioje buvo trys skyriai – Metodikos, informacijos ir technologijų, Spaudinių komplektavimo ir 

tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo-informavimo, o taip pat skyriams nepriklausančios pareigybės, 

skirtos bendrosioms ir ūkinėms funkcijoms įgyvendinti, bei 23 struktūriniai teritoriniai padaliniai 

(toliau – bibliotekos). Įkūrus naują jaunimo inovatyvią erdvę, įvyko nedidelių pokyčių, susijusių su 

darbo organizavimo pasikeitimais. 
 

III. FONDO FORMAVIMAS 
 

3.1. Fondo būklė ir sudėtis 

 

Bibliotekos fondą organizuoja Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius. 

Komplektuojant dokumentų fondą siekiama užtikrinti optimalų vartotojų informacijos poreikių 

aprūpinimą, atsižvelgiama į savivaldybės gyventojų poreikius, darbo technologijas. 

Biblioteka turi pagrindinį fondą, kuriame ataskaitinių metų pabaigoje buvo 154896 fiz. vnt. 

dokumentų, o fondo vertė – 352705 Eur.  
 

 
Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Bibliotekoje iš viso: 154896 34016 92459 60 60757 39 1680 1 

Biblioteka (centras) 41297 33807 21340 52 19665 48 292 0,7 

Miesto bibliotekos 26824 16232 15960 59 10386 39 478 1,8 

Kaimo bibliotekos 86775 7415 55159 64 30669 35 947 1 

 

 
 
 

Per metus Bibliotekos fondas sumažėjo 8 proc. Visas bibliotekos fondas yra atviras, todėl 

prieiga yra patogi, suteikianti galimybę dokumentus rinktis patiems lankytojams. 

60 

39 

1 

Procentais

Grožinė

Šakinė

Periodika
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2016 m. Bibliotekos fonde buvo 60 proc. grožinės, 39 proc. šakinės literatūros bei 1 proc. 

periodinių leidinių, o didžiausią dalį sudarė knygos ir seraliniai leidiniai.  

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

 Knygos ir serialiniai leidiniai 

Fiz. vnt. Pav. 

Bibliotekoje iš viso: 153761 33489 

Biblioteka (centras) 40754 33298 

Miesto bibliotekos 26641 16141 

Kaimo bibliotekos 86366 7295 
 

Bibliotekos fondo sudarymas, jo atnaujinimas – nuolatinis procesas. Finansavimas 

dokumentams įsigyti didėja labai nežymiai, tuo tarpu leidiniai brangsta. Fondo formavimui taip pat 

daro įtaką ir Bibliotekoje diegiamos informacinės technologijos. Bibliotekos fondas palaipsniui 

peržiūrimas, atrenkami ir iš fondo šalinami susidėvėję, nebeaktualūs dokumentai. Įsigyjant naujus 

dokumentus, stengiamasi, kad jie atitiktų bendruomenės reikmes, tačiau Bibliotekos fondo būklė 

dar nėra patenkinama. Tai atspindi ir fondo apyvartos rodiklis, skaitomumas, išduotis, knygų 

skaičius, tenkantis vienam gyventojui ir pats fondo dydis.  

 

3.2. Gyventojų aprūpinimas dokumentais 

 

2016 m. savivaldybės gyventojai vidutiniškai dokumentais buvo aprūpinti taip: 

 1 gyventojui teko dokumentų: 5,6, tai yra 0,3 mažiau nei 2015 m., iš jų: 

mieste: 5,3 , tai yra 0,1 mažiau nei 2015 m.; 

kaime: 6, tai yra 0,4 mažiau nei 2015 m.; 

 1 gyventojui teko gautų dokumentų: 0,2, tai yra tiek, kiek ir 2015 m., iš jų: 

mieste: 0,2, tai yra tiek, kiek ir 2015 m.; 

kaime: 0,2, tai yra tiek, kiek ir 2015 m.; 

 1 vartotojui teko dokumentų: 21, tai yra 2 mažiau nei 2015 m., iš jų: 

 mieste: 19,5, tai yra 1 mažiau nei 2015 m.;  

 kaime: 23, tai yra 1,5 mažiau nei 2015 m.; 

 1 vartotojui įsigyta dokumentų: 0,8, tai yra 0,1 mažiau nei 2015 m, iš jų: 

 mieste: 0,8, tai yra 1 mažiau nei 2015 m.;  

 kaime: 0,8, tai yra 0,1 mažiau nei 2015 m. 

 

3.3. Dokumentų gavimas 

 

2016 m. miesto biblioteka vidutiniškai gavo 664 fiz. vnt., o kaimo biblioteka – 146 fiz. vnt. 

dokumentų. Daugiausiai ataskaitiniais metais Biblioteka įsigijo knygų, tai yra 98 proc. visos 

dokumentų gauties, tačiau knygų gauta 16 proc. mažiau negu 2015 m. 
 

 

2016 m. periodinių leidinių prenumeratai buvo skirta 8 tūkst. Eur: bibliotekai (centrui) – 

1,8 tūkst. Eur, miesto bibliotekoms – 1,8 Tūkst. Eur, kaimo bibliotekoms – 4,4 tūkst. Eur. 

 Visi dokumentai Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

Biblioteka iš viso: 5585 1164 4194 731 1391 433 

Biblioteka (centras) 1658 1141 1098 697 560 444 

Miesto bibliotekos 1000 518 764 337 236 181 

Kaimo bibliotekos 2927 948 2322 657 605 291 
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Periodiniais leidiniais Biblioteką rėmė Spaudos, radijo ir televizijos fondas, kai kurie 

leidėjai, organizacijos, privatūs asmenys. Iš viso 2016 m. bibliotekai (centrui) buvo užprenumeruota 

31 pav., o kaimo bibliotekoms – vidutiniškai 7 pav. periodiniai leidiniai. Periodiniai leidiniai 

Bibliotekoje perkami atsižvelgus į bibliotekų veiklos rodiklius, darbuotojų nuomonę, paremtą 

situacijos ir vartotojų poreikių analize, finansines Bibliotekos galimybes. Kiekvienai bibliotekai yra 

sudaromas individualus prenumeruojamų leidinių sąrašas.  
 

 

2016-aisiais periodinių leidinių vidutiniškai per metus gavo: 

 Biblioteka (centras) – 31 komplektą; 

 miesto bibliotekos – 31 komplektą (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteką); 

 kaimo bibliotekos – 10 komplektų. 

Garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių dokumentų ataskaitiniais metais Biblioteka įsigijo 

26 fiz. vnt.,  tai yra 0,46 proc. visos dokumentų gauties. Jiems įsigyti Biblioteka skyrė už 1,48 proc. 

visų LR kultūros ministerijos dokumentams įsigyti gautų lėšų. 
 

 

 

Didžioji dalis garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių dokumentų buvo skirti jaunimo 

inovatyvios erdvės lankytojams. 

Pagal kalbas 2016-aisiais Biblioteka įsigijo dokumentų: 

 lietuvių kalba – 5500 fiz. vnt., tai yra 98 proc. visų įsigytų dokumentų; 

  užsienio kalba – 85 fiz. vnt., tai yra 2 proc. visų įsigytų dokumentų, iš jų: anglų kalba 

– 77 fiz. vnt., rusų kalba – 1 fiz. vnt., vokiečių ir kitomis kalbomis – 5 fiz. vnt. 
 

 
 

5585 
6903 

5624 

2016 2015 2014

Dokumentų gautis (fiz. vnt.)  

 Dokumentų įsigijimas per metus 

Knygos 
Periodiniai leidiniai, įtraukti 

į apskaitą  

Periodiniai leidiniai, neįtraukti į 

apskaitą (užprenumeruoti ir 

dovanoti, apskaitomi specialios 

formos kortelėse, Nuostatų 18.11 p.)  

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Komplektai Pav. 

Biblioteka iš viso: 5473 1140 6 - 305 50 

Biblioteka (centras) 1604 1118 4 - 50 50 

Miesto bibliotekos 987 430 1 1 57 26 

Kaimo bibliotekos 2774 924 1 1 198 24 

 Garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių 

dokumentų įsigijimas per metus 

2016 
Palyginimas 

Gavimas proc. 
2015 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 

Biblioteka iš viso: 26 -11  0,5 

Biblioteka (centras) 20 +6 1,2 

Miesto bibliotekos - - - 

Kaimo bibliotekos 6 -11 0,2 
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Gautų dokumentų procentas dokumentų fonde iš viso 2016 m. sudarė 3,6 proc., tai yra 0,4 

proc. mažiau, nei 2015 m., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 4 proc., tai yra 1, proc. mažiau nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekose – 3,7 proc., tai yra 0,1 proc. daugiau nei 2015 m.; 

 kaimo bibliotekose – 3,4 proc., tai yra 0,4 proc. mažiau nei 2015 m. 
 

Lėšos, tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti 

Šaltinis 
Gauta lėšų 

(Eur) 

Vienam gyventojui 

teko (Eur) 

LR kultūros ministerija 22332 0,8 

Savivaldybė 200 0,007 

ES 62 0,002 

Parama 30 0,001 

Kiti šaltiniai 4595 0,2 

Neatlygintinai (VB lėšos) 412 0,2 

Iš viso: 27631 1 
 

Inventorintų dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai. Pagrindinis šaltinis – kasmet 

dokumentams įsigyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos (LR kultūros ministro 2016 m. vasario 19 

d. įsakymas Nr. ĮV-74). 2016 m. už šias lėšas – 22330 Eur – buvo įsigyti 3590 fiz. vnt. 556 pav. 

dokumentai.  

Nauji dokumentai įsigyti: iš UAB „Alma littera sprendimai“ – už 17 tūkst. Eur, UAB 

„Nieko rimto“ – už 1,1 tūkst. Eur, UAB „Patogu pirkti“ – už 2,8 tūkst. Eur, iš M. Jatkonio įmonės – 

už 0,3 tūkst. Eur, VšĮ „Kelmės knygynas“ –  už 0,4 tūkst. Eur, VšĮ „Terra Publica“ –  už 0,5 tūkst. 

Eur, UAB Spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ – už 0,1 tūkst. Eur. 

Bibliotekos dokumentų fondą taip pat papildė neatlygintinai gauti 1995 fiz. vnt. dokumentų, 

iš jų: 522 fiz. vnt. – knygos ikimokyklinio amžiaus vaikams.  

Iš viso Biblioteka įsigijo 5585 fiz. vnt. naujų dokumentų (planuota 4000 vnt.). Įsigyjant 

naujus dokumentus, pirmenybė buvo teikiama originaliajai, vaikų literatūrai, klasikai, 

informaciniams leidiniams. 
 

3.4. Dokumentų nurašymas 

 

 Iš Bibliotekos fondo 2016 m. toliau buvo atrenkami ir šalinami susidėvėję, vartotojų 

sugadinti, savo turiniu nebeaktualūs dokumentai.  

Pagrindinės nurašymo priežastys buvo šios: 

 susidėvėję, vartotojų sugadinti spaudiniai – 17793 fiz. vnt., tai yra 93,4 proc. visų 

nurašytų dokumentų; 

 praradę aktualumą – 420 fiz. vnt., tai yra 2,2 proc. visų nurašytų dokumentų; 

 vartotojų prarasti – 18 fiz. vnt., tai yra 0,1 proc. visų nurašytų dokumentų; 

 dėl kitų priežasčių prarasti – 819 fiz. vnt., tai yra 4,3 proc. visų nurašytų dokumentų. 
 

 

 
Dokumentų nurašymas 

Nurašyta knygų ir serialinių 

leidinių 

2016 
Palyginimas 

2016 2016 
2015 

Fiz. vnt. Sumažėjo (padidėjo) (proc.) pav. Fiz. vnt. 

Biblioteka iš viso: 19050 - 15 1857 19042 

Biblioteka (centras) 5365 + 34 1853 5363 

Miesto bibliotekos 2574 - 6,3 1882 2572 

Kaimo bibliotekos 11111 - 32 673 11107 
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3.5. Fondo panaudojimas 

 

 Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis – 1,1, tai yra toks, koks buvo 2015 m.; 

 Bibliotekos fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,6 (-0,1); 

 bibliotekos (centro) fondo apyvartos rodiklis – 1,3, tai yra 0,1 didesnis nei 2015 m.; 

 bibliotekos (centro) fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,4 (0,1 mažesnis 

nei 2015 m.); 

 miesto bibliotekų fondo apyvartos rodiklis – 1, tai yra 0,3 mažesnis nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekų fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,5, tai yra 0,2 

mažesnis nei 2015 m.; 

 kaimo bibliotekų fondo apyvartos rodiklis – 1, tai yra toks, koks buvo 2015 m.; 

 kaimo bibliotekų fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,6, tai toks, koks 

buvo 2015 m. 
 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

4.1. Vartotojų telkimas 

 

Remiantis statistiniais (http://osp.stat.gov.lt) 2016 m. liepos 1 d. duomenimis, savivaldybėje 

buvo 28 299 gyventojai, tai yra 769 gyventoju arba 2,6 proc. mažiau nei 2015 m.  

Biblioteka ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai 2016 m. aptarnavo 27 369 gyventojų 

mikrorajoną, 930 gyventojų mikrorajoną aptarnavo Bibliotekai nepriklausanti Kražių M. K. 

Sarbievijaus kultūros centro biblioteka.  

Kiekvienais metais ryški ne tik rajono gyventojų mažėjimo tendencija, bet ir senėjimo – 

demografinis rajono senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių skaičius, 

tenkantis 100 vaikų) ataskaitiniais metais buvo 174, tai yra 5 didesnis nei 2015 m., kuris vis dar 

išlieka didžiausias Šiaulių apskrityje ir 45 viršija šalies vidurkį.  

Iš viso Biblioteka rajono gyventojų sutelkė 26,7 proc., tai yra 0,3 proc. daugiau nei 2015 

m., iš jų: 

 biblioteka (centras) – 24,5 proc., tai yra 0,5 proc. daugiau nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekos – 32 proc., tai yra tiek pat, kaip 2015 m.; 

 kaimo bibliotekos – 27 proc., tai 0,6 proc. daugiau nei 2015 m. 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai, 2016 m. metais buvo: 

 mieste – 4265 tai yra 196 mažiau nei 2015 m. (išskyrus Kelmės specialiosios 

mokyklos biblioteką); 

 kaime – 655 tai yra 82 mažiau nei 2015 m. 

Bibliotekos aptarnauja joms priskirto mikrorajono gyventojus. Tačiau šis suskirstymas yra 

sąlyginis, teritorinis. Kasmet gyventojams tampant mobilesniais, bibliotekos vis dažniau sulaukia 

lankytojų ir iš kitų bibliotekų mikrorajonų arba 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 2016 m. 

sutelkė tos bibliotekos, kurių mikrorajonai yra maži ir (ar) jose lankėsi kitų bibliotekų mikrorajonų 

gyventojai: 45 proc. mikrorajono gyventojų sutelkė Žalpių, 44 proc. – Lykšilio, 40 proc. – 

Mockaičių, 39 proc. – Kiaunorių bibliotekos.  

Mažiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Gailių biblioteka – 7 proc., tačiau tam 

buvo objektyvios priežastys: nuo rugsėjo mėnesio vidurio Gailių bibliotekos veikla buvo laikinai 

http://osp.stat.gov.lt/
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sustabdyta, tačiau Gailių bibliotekos lankytojai galėjo naudotis artimiausios (4 km) – Liolių 

bibliotekos paslaugomis.  

Lupikų biblioteka, kuriai priskirtas 900 gyventojų mikrorajonas, sutelkė 13 proc. gyventojų. 

Mikrorajone yra daug kaimų, kurie nuo šios bibliotekos nutolę 10–16 km atstumu, ir esant 

poreikiui, šių kaimų gyventojai gali naudotis Kukečių ar Kelmės bibliotekų paslaugomis.  

Prie vartotojų telkimo prisideda nestacionarus jų aptarnavimas. 

Statistinis rajono gyventojas 2016 m. Bibliotekoje apsilankė 5,1 karto per metus, tai yra 

0,6 karto dažniau nei buvo planuota. 

 

4.2. Vartotojų skaičius 

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos vartotojų (fizinių) sumažėjo 2 proc. 

 

 Vartotojai (fiziniai) 

Vartotojai Perregistruoti Naujai užregistruoti 

2015 

Palyginimas 

2015 

Tai yra visų 

vartotojų 

(proc.) 

2015 

Tai yra visų 

vartotojų 

(proc.) 
2015 (padidėjo/ 

sumažėjo) 

2015 

(proc.) 

Bibliotekoje iš viso: 7319 -129 -2 6028 

82 

1291 

18 
Bibliotekoje (centre) 2037 -23 -2 1615 422 

Miesto bibliotekose 1442 -72 -5 1151 291 

Kaimo bibliotekose 3840 -34 -1 3262 578 

 

Pagrindinės vartotojų (fizinių) mažėjimo priežastys – Bibliotekos pasiekiamumas virtualiai 

ir mažėjantis gyventojų skaičius savivaldybėje. 

Vartotojų sudėtis. Bibliotekos vartotojų (fizinių) sudėtis 2016 m. buvo tokia: 

 34 proc. – vartotojai vaikai, tai yra tiek pat, kaip ir 2015 m.; 

 20 proc. – jaunimas, tai yra 2 proc. mažiau nei 2015 m.;  

 54 proc. – vaikai ir jaunimas, tai yra 2 proc. mažiau nei 2015 m.;   

 15 proc. – bedarbiai ir namų šeimininkės, tai yra tiek pat, kaip ir 2015 m.; 

 18 proc. – dirbantieji, tai yra 1 proc. daugiau nei 2015 m.;  

 8 proc. – pensininkai, tai yra tiek pat, kaip ir 2015 m.; 

 11 proc. – VIII–XII klasių moksleivių, tai yra 1,5 proc. mažiau nei 2015 m.; 

 5 proc. – besimokančių kitose mokyklose, tai yra 2 proc. mažiau nei 2015 m.;  

 41 proc. – moterys (suaugusiųjų vartotojų), tai yra 1 proc. daugiau nei 2015 m.; 

 18 proc. – vartotojai su viduriniu išsilavinimu, tai yra tiek pat, kaip ir 2015 m.; 

 7 proc. – vartotojai su nebaigtu viduriniu, tai yra tiek pat, kaip ir 2015 m.; 

 9 proc. – vartotojai su aukštesniuoju išsilavinimu, tai yra tiek pat, kaip ir 2015 m.; 

 11 proc. – vartotojai su aukštuoju išsilavinimu, tai yra 1 proc. daugiau nei 2015 m.; 

2016 m. šiek tiek padaugėjo vartotojų su aukštuoju išsilavinimu, dirbančiųjų, bet 2 proc. 

sumažėjo vaikų ir jaunimo, nors bibliotekoje (centre) įkūrus jaunimo inovatyvią erdvę (toliau –JIE), 

jaunimo padaugėjo 2 proc. 

Miesto bibliotekos 2016 m. turėjo daugiau jaunų vartotojų. Jie sudarė 29 proc. visų šių 

bibliotekų vartotojų, tuo tarpu kaimo bibliotekose tokių vartotojų buvo 12 proc. 

Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu 4 proc. visų vartotojų buvo sutelkta miesto bibliotekose, 

o 9 proc. – kaimo bibliotekose. Miesto bibliotekos daugiau turėjo ir vartotojų su aukštuoju 

išsilavinimu – 13 proc., o kaimo bibliotekose tokių buvo 9 proc. 
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Didžiausia Bibliotekos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 54 proc., 18 proc. sudarė 

dirbantieji, 15 proc. – bedarbiai, 6 proc. – pensininkai, 7 proc. – kiti. 
 

 
 

 

4.3. Apsilankymų skaičius 

 

Bendras apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius Bibliotekoje 2016 m. padidėjo 0,7 proc., 

tokį rezultatą lėmė 7 proc. išaugęs virtualių lankytojų apsilankymų skaičius.  

Fizinių apsilankymų skaičius miesto ir kaimo bibliotekose nežymiai (0,2 proc.) mažėjo, 

tačiau šis rodiklis 10 proc. buvo didesnis bibliotekoje (centre). Tai susiję su JIE atidarymu, kur 

apsilankymai šioje erdvėje sudarė 12 proc. visų bibliotekos (centro) apsilankymų. 

 

7448 

8216 

7319 

2014 2015 2016

  

2229 2060 
2037 1579 1514 

1442 

3998 
3874 

3840 

2014 2015 2016

Vartotojai 
VB

Miesto pad.

Kaimo pad.

15 

54 

18 

8 

Bedarbiai Vaikai ir jaunimas Dirbantys Pensininkai

Bibliotekos  vartotojų sudėtis (procentais) 
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2016 m. Bibliotekoje virtualių apsilankymų padaugėjo 7 proc. 

 

 
 

Apsilankymų mažėjimą lėmė tokios priežastys, kaip demografinė rajono gyventojų padėtis, 

nevykdyta planuota Gailių bibliotekos veikla, ilgalaikis bibliotekininkų nedarbingumas 3-jose 

bibliotekose, kitos laikinos. Taip pat pastebėta, kad rečiau bibliotekose lankosi gyventojai, įsigiję 

asmeninius kompiuterius, turintys interneto prieigą savo namuose ir (ar) turintys mobilius 

įrenginius, kuriuos naudoja ir naršymui internete, prisijungdami prie jo ir Bibliotekos erdvėse.  

Atsižvelgiant į tai, jau nuo 2015 m. atrankiniu būdu buvo imta fiksuoti gyventojų, 

besilankančių Bibliotekos erdvėje ir pasinaudojančių Bibliotekos bevielio interneto galimybėmis 

per asmeninius kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius, skaičius. 

Virtualūs lankytojai naudojosi Bibliotekos e. paslaugomis: e. katalogais, duomenų bazėmis, 

domėjosi Bibliotekos interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt, Bibliotekos ir JIE  

socialiniame tinkle facebook pateikta informacija, įvykiais, naujienomis. Todėl Bibliotekoje fizinių 

ir virtualių apsilankymų skaičius kasmet didėja. Deja, fizinių apsilankymų tendencija išliko ta pati – 

mažėjanti. 

4.4. Lankomumas 

 

Bendras lankomumas ataskaitiniais metais buvo 17, tai yra 0,2 didesnis nei 2015-aisiais, 

tame tarpe: 

 bibliotekos (centro) – 21, tai yra 2 didesnis nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekų – 12,7, tai yra 1,7 mažesnis nei 2015 m.; 

 kaimo bibliotekų – 16,7, tai yra 0,1 mažesnis nei 2015 m. 

Šis Bibliotekos veiklos rodiklis pasiekė šalies vidurkį, kuris yra 17. 

 

 

 

 

42392 
39186 

43595 

20965 21882 
18327 

65272 

65396 64355 

2014 2015 2016

Apsilankymai (fiziniai) 

VB

Miesto p.

Kaimo p.

 Apsilankymai 

Fiziniai Virtualūs 

Palyginimas   Palyginimas 

2016 
2015 m. padidėjo (sumažėjo) 

(proc.) 
2016 

2015 m. padidėjo (sumažėjo) 

(proc.) 

Bibliotekoje iš viso: 126282 -0,1 

19437 +7 
Bibliotekoje (centre) 43595 +10 

Miesto bibliotekose 18327 -16 

Kaimo bibliotekose 64355 -0,2 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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4.5. Dokumentų išduotis 

 

Dokumentų ataskaitiniais metais buvo išduota 8 proc. mažiau nei 2015-aisiais. Bibliotekoje 

vietoje buvo išduota 37 proc. dokumentų, daugiausiai – 68 proc. – Vidsodžio bibliotekoje, 

mažiausiai – 1,6 proc. – Lykšilio bibliotekoje. 
  

 

 
2016 m. vėl stebima periodinių leidinių išduoties (nuo visos dokumentų išduoties) didėjimo 

tendencija. Palyginus su 2015 m., periodikos išduota 3 proc. daugiau, grožinės literatūros – 2 proc. 

mažiau, šakinės – 1 proc. mažiau. 

 

 
 

 

Bibliotekoje vis dar populiarūs autoriai: T. Gerritsen, A. Marinina, N. Roberts, J. Picoult, 

S. Brown, A. Moyes, I. Buivydaitė, F. Taunytė, V. Ažušilis, R. Granauskas. 2016 m. nemažo 

189147 
187639 

172310 

2014 2015 2016

Dokumentų išduotis 

58384 
55582 53614 

33058 
33482 29337 

97705 
98575 

89359 

2014 2015 2016

Dokumentų išduotis 
VB

Miesto p.

Kaimo p.

 Dokumentų išduotis 

Iš viso Išduota į namus Išduota vietoje 

Fiz. vnt. 
Palyginimas su 

2015 m. (fiz. vnt.) 
Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Bibliotekoje iš viso: 172310 -15329 108173 63 64137 37 

Bibliotekoje (centre) 53614 -1968 20561 38 33053 62 

Miesto bibliotekose 29337 -4145 21037 71 8300 29 

Kaimo bibliotekose 89359 -9216 66575 75 22784 25 

 

 

 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Bibliotekoje iš viso: 71574 42 14043 8 86693 50 

Bibliotekoje (centre) 17650 33 3552 7 32412 60 

Miesto bibliotekose 12193 42 2649 9 14495 49 

Kaimo bibliotekose 41731 47 7842 9 39786 44 
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skaitytojų susidomėjimo sulaukė aktorės N. Narmontaitės knygos „Aktoriai, režisieriai ir 

kasininkės. Ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir studentai. Ko nematė žiūrovai“ bei 

S. Montefiore romanas „Bitininko duktė“. 

Bibliotekoje (centre) tarp populiariausių knygų buvo A. Marininos romanas „Paskutinė 

aušra“ (2015), kuris išduotas 26 kartus, o C. Bomann „Plaštakės sala“ (2015), N. Roberts „Juodoji 

Ragana“ (2015), L. Jackson „Tą naktį“ (2015), T. Gerritsen „Žaidimas su ugnimi“ (2015) išduotos 

25 kartus.  

2016 m. periodinių leidinių išduotis sudarė 50 proc. visos dokumentų išduoties. Toks didelis 

periodikos populiarumas buvo stebimas tik 2009 metais. Nors populiarėja ir e. periodika, tačiau 

tradicinė periodika kol kas skaitytojų tarpe išlieka viena populiariausių. 

Ataskaitiniais metais periodikos prenumeratai įsigyti buvo skirta 19 proc. lėšų daugiau nei 

2015-aisiais. Iš jų dalis lėšų skirta 2017-ųjų metų pirmojo ketvirčio periodikos prenumeratai. Taip 

pat keliolikos pavadinimų periodinius leidinius Biblioteka gavo iš Spaudos, radijo ir televizijos 

fondo, kitų organizacijų, skaitytojų, kurie sudarė galimybę bibliotekų lankytojams skaityti savo 

užprenumeruotus periodinius ledinius ir ypač buvo dosnūs Pašilėnų (9 pav.), Šedbarų (7 pav.), 

Užvenčio ir Pagryžuvio (4 pav.) bibliotekoms.  

Vien tik periodinius leidinius 2016 m. skaitė 374 vartotojai, tai yra 5 proc. visų Bibliotekos 

vartotojų. Tokių daugiausiai buvo Vidsodžio bibliotekoje – 15 proc., 11 proc. – Kukečių ir Junkilų, 

9 proc. – Pašilėnų bibliotekose. 

Kitų (garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių) dokumentų išduotis 2016 m. sudarė 0,2 proc. 

visos dokumentų išduoties. Bibliotekoje jų buvo išduota 429 fiz. vnt., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 181 fiz. vnt.; 

 miesto bibliotekose – 65 fiz. vnt.; 

 kaimo bibliotekose – 183 fiz. vnt. 

Elektroninių dokumentų išduotis, kaip ir bendra dokumentų išduotis, sumažėjo. 

Populiariausi iš šių dokumentų buvo: VO „Krašto informacija“ kraštotyros DVD „Žemaitė ir 

Ušnėnai“, „S. Jautakio duonelė“, „Žemaiteški pasiruokavima“, įvairūs kiti DVD ir CD, tokie kaip 

„Lietuvių autorių lopšinės“, „Anglų-lietuvių kalbų žodynas“, S. Mickis, A. Karosaitė „Linkėjimai 

metų laikams“, „Kalėdų varpeliai“. Kasmet vis labiau populiarėja įvairūs stalo žaidimai. 

Kitos paslaugos. Ataskaitiniais metais Bibliotekos vartotojams buvo padarytos 

25376 dokumentų kopijos, tai yra 14 proc. daugiau nei 2015 m., o iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 1626 vnt.; 

 miesto bibliotekos – 5457 vnt.; 

 kaimo bibliotekos – 18239 vnt. 

Dažniausiai tai buvo e. bankininkystėje, e. deklaravimo sistemose sukurti įvairūs 

dokumentai, moksleivių, studentų rašto darbai, asmeninių dokumentų, straipsnių iš periodikos 

kopijos ir pan.  

 

4.6. Skaitomumas 

 

Bendras skaitomumas 2016 m. buvo 23,5 (šalies vidurkio – 27 nesiekė). Ataskaitiniais 

metais jis sumažėjo ir buvo: 

 bibliotekoje (centre) – 26, tai yra 1 mažesnis nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekose – 20, tai yra 2 mažesnis nei 2015 m.; 

 kaimo bibliotekose – 23, tai yra 2 mažesnis nei 2015 m. 
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4.7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

 

2015 m. Bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 207 darbo vietos, iš kurių 107 

kompiuterizuota (+6). Bibliotekoje įkūrus JIE, čia įrengtos 6 kompiuterizuotos darbo vietos 

vartotojams. 

 Darbo vietų skaičius vartotojams 
Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 
darbuotojams 

Iš viso 

kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 
(darbuotojams, 

vartotojams) 

Iš viso Iš jų: kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Iš viso Prijungtų prie 

tinklo 

Su interneto 

prieiga 

Iš viso: 207 107 107 107 42 149 

Biblioteka (centras) 40 16 16 16 20 36 

Miesto bibliotekose 23 11 11 11 4 15 

Kaimo bibliotekos 144 80 80 80 18 98 

 

4.8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2016 m. Bibliotekoje individuliai ir grupėse 530 gyventojų (151 daugiau nei 2015 m.) 

mokyti dirbti kompiuteriu bei įvairia programine įranga, naudotis e. paslaugomis. Bibliotekoje, 

įgyvendinant projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ įkurtoje JIE, 14-24 metų 

jaunimui organizuoti kompiuteriniai grafinio dizaino („Publisher“ ir „Gimp“ programomis) bei 

vaizdo filmavimo-montavimo („Movie maker ir (arba) „Movie studio platinum“ programomis) 

mokymai. Tokie mokymai vyko ir 7 bibliotekose (Karklėnų, Liolių, Maironių, Šedbarų, 

Pagryžuvio, Vaiguvos, Žalpių). Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 133 jauni žmonės. Vidsodžio ir 

Pašilėnų bibliotekose kartu su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kelmės poskyrio 

specialistais organizuoti „Gyventojų pajamų ir turto deklaravimo“ mokymai.  

Ataskaitiniais metais 3535 Bibliotekos lankytojams buvo suteiktos 3205 įvairios 

konsultacijos, susijusios su informacinėmis technologijomis, tai yra 23 proc. mažiau nei 2015 m. 

Sumažėjimą lėmė tai, kad nemažai gyventojų (ne be bibliotekininkų pagalbos) išmoko naudotis 

kompiuteriais, e. paslaugomis. Daugiausia konsultacijų – 27 proc. suteikta e. bankininkystės 

klausimais, 26 proc. – darbo kompiuteriu tema, 16 proc. – paieškos internete klausimais.  
 

 Ekskursijos, mokymai naudotis 

fondu, paslaugomis, įranga, 

informaciniais ištekliais 

Apmokymai, kaip naudotis 

elektroninėmis paslaugomis 

Kompiuterinio raštingumo 

apmokymai (+konsultacijos) 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 
Iš viso:  52 690 126 349 1024 3396 

Biblioteka (centras) 18 380 20 31 287 1027 

Miesto bibliotekos 6 60 2 23 189 754 

Kaimo bibliotekos 28 250 104 295 548 1615 
 

Bibliotekos darbuotojai taip pat vedė individualius mokymus ir mokymus grupėse, teikė 

konsultacijas. Daugiausiai gyventojų buvo apmokyta bibliotekoje (centre), Liolių, Karklėnų ir 

Kukečių bibliotekose. 
 

4.9. Prieiga ir sąlygos 
 

Biblioteka, siekdama prieigos prie jos išteklių prieinamumo, palankesnių vartotojams sąlygų 

jais naudotis sudarymo, vykdė vartotojų stacionarų aptarnavimą ir ekstensyvią veiklą, teikė 

nuotolines informacines paslaugas išnaudodama Bibliotekos interneto svetainės ir socialinio tinklo 

facebook galimybes, Kelmėje sudarė sąlygas dokumentus Bibliotekai grąžinti visą parą. 
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Stacionarus aptarnavimas 2016-aisiais vyko:  

 bibliotekoje (centre) Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriuje nuo 9.30 val. iki 18.00 

val., iš viso 48 val. per savaitę arba 2328 val. per metus; 

 bibliotekose, kur darbuotojai dirbo pilnu pareigybės darbo krūviu, vartotojai buvo 

aptarnaujami 40 val. per savaitę arba apie 2128 val. per metus (dažniausiai 8.30–17.00 val.); 

 bibliotekose, kur darbuotojai dirbo 0,75 pareigybės darbo krūviu, vartotojai buvo 

aptarnaujami 30 val. per savaitę arba apie 1596 val. per metus (dažniausiai 9.30–16.00 val.); 

 bibliotekose, kur buvo dirbama 0,5 pareigybės darbo krūviu, vartotojai buvo aptarnaujami 

20 val. per savaitę arba apie 932 val. per metus; 

 Kelmės specialiosios mokyklos bibliotekoje, kur darbuotoja dirbo 0,25 pareigybės darbo 

krūviu derindama vartotojų aptarnavimą su kita specialiųjų poreikių turinčių moksleivių 

veikla ir užimtumu, vartotojai buvo aptarnaujami 10 val. per savaitę. 

Vidutiniškai Bibliotekos vartotojai buvo aptarnaujami 8 val. per dieną (6 dienos per savaitę) 

arba 7 val. per dieną (5 dienos per savaitę). 

 Bibliotekos (centro) vartotojai 2016 m. buvo aptarnaujami pirmadieniais–šeštadieniais, 

išskyrus vasarą, kai šeštadieniais vartotojai neaptarnaujami, iš viso 291 dienų per metus; 

 miestų bibliotekos dirbo pirmadieniais–penktadieniais ir vidutiniškai vartotojus aptarnavo 

224 dienas per metus; 

 kaimų bibliotekos dirbo pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus Pašilėnų biblioteką, kuri 

dirbo antradieniais–šeštadieniais, ir vidutiniškai vartotojus aptarnavo apie 208 dienas per 

metus.  

Ekstensyvią veiklą Biblioteka vykdė pasitelkdama knygnešius bei bibliotekinių paslaugų 

punktą Kolainiuose. Nuotolinių informacinių paslaugų teikimui ir jų pristatymui Biblioteka 

išnaudojo savo interneto svetainės bei socialinio tinklo facebook galimybes.  

 

4.10. Tarpbibliotekinis aptarnavimas 

 

Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (toliau – TBA) vartotojų tarpe nėra populiarios. 

Jomis naudojosi 4 bibliotekos (centro) vartotojai, o tai yra 2 mažiau nei 2015 m. Dažniausios 

pageidaujamų leidinių temos 2016 m. buvo – ekonomika, vadyba, o per TBA ataskaitiniais metais: 

 išsiųsta užsakymų – 4 (-3); 

 gauta dokumentų – 4 (2 originalai, 2 kopijos); 

 neigiamų atsakymų – 0. 

4.11. Renginiai 

 

Siekdama gerinti informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumą, sudaryti palankesnes 

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

visą gyvenimą, Biblioteka organizavo įvairius renginius, kurie buvo susiję su profesionalaus meno 

sklaida, skirti Bibliotekų metams, atskleidžiantys Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, 

reprezentuojantys rajoną, pristatantys Bibliotekos edukacinę veiklą. 

Ataskaitiniais metais 1 renginyje vidutiniškai apsilankė 22 žmonės.  

 

 Renginiai 
Lankytojai 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso: 951 117 607 227 15789 

Biblioteka (centras)  219 25 146 48 8732 

Miesto bibliotekos 234 23 171 40 2214 

Kaimo bibliotekos 498 69 290 139 4843 
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Pagrindinės renginių formos buvo: popietės, knygų pristatymai, viktorinos, literatūros ir kitų 

dokumentų parodos, meno parodos, ypatingai populiarėja edukaciniai užsiėmimai: įvairios 

kūrybinės dirbtuvės, pamokėlės, protų mūšiai. JIE pirmą kartą bibliotekos istorijoje organizuoti ir 

didelio populiarumo jaunimo tarpe sulaukė elektroninio sporto turnyrai. Su kitomis organizacijomis 

ar įstaigomis (kultūros centrais, mokyklomis, bendruomenėmis, seniūnijomis) buvo organizuojami 

kompleksiniai renginiai. Dažniausiai – tai valstybinių bei kalendorinių švenčių paminėjimai, 

teminės vakaronės ar vakarai. Populiarūs ir garsiniai skaitymai, kurių buvo pravesta 149. Jie sudarė 

15 proc. visų renginių ir (arba) 24 proc. visų žodinių renginių. Įvyko 124 įvairūs edukaciniai 

renginiai, kuriuose dalyvavo 1900 lankytojų. Tai yra 13 proc. visų renginių ir (arba) 20 proc. visų 

žodinių renginių, kuriuose apsilankė 15 proc. visų renginių lankytojų. Buvo surengtos 227 parodos, 

kuriose buvo panaudoti 5239 eksponatai, tai yra vidutiniškai 23 eksponatai vienos parodos metu. 

Parodos sudarė 24 proc. visų renginių. 

Tarp renginių, susijusių su profesionalaus meno sklaida, ar veiklų, populiarinančių 

universalų Bibliotekos dokumentų fondą, kuriame gausu rašytojų, menininkų darbų ir kuris sudaro 

galimybę susipažinti su įvairiausių sričių profesionalų darbais, paminėtinos bibliotekoje (centre) 

pristatytos rašytojų, poetų A. Urbonaitės, O. Jautakės, V. Rudžiansko, D. Rekio, žurnalistės 

R. Sakalauskaitės, Tytuvėnų bibliotekoje – rašytojo V. Kalvaičio ir žurnalistės R. Sakalauskaitės 

knygos. 

2016-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Bibliotekų metais, kurių šūkis „Stiprios 

bibliotekos – stipri visuomenė“. Visus metus buvo siekiama sutelkti dėmesį į bibliotekas ir pabrėžti 

jų svarbą šalies gyvenimui ir vystymuisi. Biblioteka nemažai renginių skyrė Bibliotekų metams,  

savo paslaugas, veiklas pristatė vietos bendruomenei. Bibliotekų metams buvo skirta 

bibliotekininkų šventė „Geresnio ir prasmingesnio gyvenimo link“, bibliotekininkų sambūris 

Šedbaruose „Žvilgsnis: biblioteka bendruomenėje“, organizuoti literatūriniai protų mūšiai vaikams, 

bibliotekos pristatymai jaunimui Pecha kucha pristatymo metodika ir kt. 

2016 m. įteikta ir Žemaitės literatūrinė premija – viena ryškiausių literatūrinių premijų 

Lietuvoje, skiriama už per dvejus praėjusius kalendorinius metus atskira knyga išleistą grožinę 

prozą, publicistiką kaimo tematika arba už monografijas apie žinomus kraštiečius. 44-ąja premijos 

laureate tapo rašytoja A. Ruseckaitė už biografinį romaną „Žemaitės paslaptis“. 

R. Biržinytės literatūrinė premija buvo įteikta J. Tautkevičiūtei-Šimkienei už eilėraščių 

knygą „Saulėtekio žiedlapis“. Tą pačią dieną įvyko ir tradicinis „Poezijos pavasarėlis“. 

Įvyko tradicinė poezijos šventė Pagryžuvyje „Poezija – tai kelias iš vienos širdies į kitą“ bei 

poezijos ir dainų popietė Vaiguvos bibliotekoje. 

Bibliotekoje buvo organizuoti ir kiti Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą atskleidžiantys, 

rajoną reprezentuojantys renginiai, kurių metu bibliotekoje (centre) buvo pristatyta 

J. Tautkevičiūtės-Šimkienės poezijos knyga „Saulėtekio žiedlapis“ (2015), Kelmės rajono literatų 

kūrybos almanachas „Ką vilbena Kražantė“ (2015), Griniuose – A. Banio atsiminimų ir eilėraščių 

knyga „Saulėlydžio fone“ (2016), Šedbaruose – J. Butkienės knyga „Likimo takas“ (2015).  

Su jaunųjų Kelmės krašto kūrėjų darbais buvo galima susipažinti virtualioje Bibliotekos 

parodoje „Jaunieji Kelmės krašto kūrėjai“ – http://kelmeszemaitesvb.lt/lt/lankytojams1/virtualios-

parodos-naujas/2-uncategorised/961-virtuali-paroda-jaunieji-kelmes-krasto-kurejai. 

Organizuoti etninei kultūrai puoselėti skirti renginiai: Loskavos atlaidų tradicijai ir Žalpių 

įkūrimo 455-osios metinėms – Žalpiuose, Užgavėnių šventė – Maironiuose, Užgavėnių šventė ir 

velykinių margučių dažymo užsiėmimai – Pašilėnuose, advento vakarai Vaiguvoje ir Tytuvėnuose. 

2016 m. toliau buvo plėtojama Bibliotekos edukacinė veikla. Organizuoti įvairūs renginiai: 

pamokėlės, kūrybinės dirbtuvės, protų mūšiai, kiti užsiėmimai. Didelio susidomėjimo sulaukė protų 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Literat%C5%ABra
http://kelmeszemaitesvb.lt/lt/lankytojams1/virtualios-parodos-naujas/2-uncategorised/961-virtuali-paroda-jaunieji-kelmes-krasto-kurejai
http://kelmeszemaitesvb.lt/lt/lankytojams1/virtualios-parodos-naujas/2-uncategorised/961-virtuali-paroda-jaunieji-kelmes-krasto-kurejai
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mūšis suaugusiesiems „Auksinis protas“, kuriame dalyvavo 8 komandos. Edukaciniai renginiai 

vyko ne tik Bibliotekoje, bet ir už jos sienų – vaikų ir jaunimo dienos klubo „Parama“ stovykloje 

„Šypsenėlė“, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ stovykloje „Saulutė“, kapitono Flinto stovykloje. 

Protų mūšis „Rašytojai ir jų kūriniai“ įvyko 5 erdvėse.  

Bibliotekose vyko edukaciniai užsiėmimai, skirti kūrybiškam, įdomiam laisvalaikiui: 

dekupažo – Pašilėnuose, atvirukų kūrybos – Pagryžuvio, karpymo – Lioliuose, papuošalų gaminimo 

– Užventyje ir pan. 

Su inovatyviomis edukacijomis (piešimas 3D pieštukais, muzikavimas interaktyvia muzikos 

sistema) bibliotekos specialistai dalyvavo Šiaulių knygų mugėje „Skaityk – būk asmenybė“, 

vykusioje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 

Populiarėja Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos. Didelio lankytojų dėmesio susilaukė 

bibliotekoje (centre) veikusios parodos: „Kauno ponios ir ponai: XX a. 3-4 dešimtmečio stilius“ 

(Kauno miesto muziejaus kilnojamoji paroda), komiksų paroda „Life is life“ (Goethé́́́ s instituto 

kilnojamoji paroda), kelmiškio fotografo G. Syročio fotografijų paroda „Akimirkos braižas“, Žalpių 

bibliotekoje veikusi fotografijų paroda „Fotografijos iš praeities“ (Žalpių įkūrimo 455-osioms 

metinėms), Šedbarų bibliotekoje – fotografijų paroda „Šedbarai laiko rate...“ (Šedbarų kaimo 220-

ajam jubiliejui), Užventyje veikusios D. Jurčiukonio, S. Šatkauskaitės piešinių, V. Antanavičiūtės 

tapybos bei papuošalų, Z. Andrijauskienės karpinių, A. Railienės siuvinėtų paveikslų, Tytuvėnų 

bibliotekoje – trijų gimnazijos moksleivių tapybos, grafikos darbų parodos. 

Ciklas renginių buvo organizuotas projekto „Eko-karuselė“, skirto Europos dienai Kelmės 

mieste paminėti, įgyvendinimo metu, buvo tęsiamas projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – 

jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimas. 

Suaugusiųjų klubai bibliotekose. 2016 m. prie Tytuvėnų bibliotekos veikė „Sveiko 

gyvenimo klubas“, prie Šaltenių bibliotekos – dainuojančių moterų klubas „Lendrė“. 

Išsamiau apie renginius vaikams žr. skyriuje 5.4 „Renginiai vaikams“. 

 

4.12. Mokamos paslaugos 

 

Bibliotekoje (centre) ir 20-yje miesto bei kaimo bibliotekų 2016 m. buvo teikiamos ir 

mokamos paslaugos. Dažniausiai Bibliotekos lankytojai pageidavo pasidaryti dokumentų kopijas, 

padauginti ar nuskenuoti dokumentus, įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą.  

Už mokamas paslaugas 2016 m. Biblioteka gavo 1197 Eur, iš jų: 

 biblioteka (centras) – 437 Eur; 

 miesto ir kaimo bibliotekos – 760 Eur. 

 

4.13. Visuomenės informavimas ir komunikacija 

 

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

naudojamos įvairios priemonės. Viena tokių – Bibliotekos interneto svetainė 

www.kelmeszemaitesvb.lt, kuri yra pritaikyta ir mobiliesiems įrenginiams. Joje pateikiama 

informacija apie Biblioteką, išnaudojamos interneto svetainės galimybės tobulinant ir plečiant 

vartotojų aptarnavimą bei informavimą. Tai – skaitmeninių paslaugų teikimo vartotojams priemonė. 

Interneto svetainėje buvo talpinamos Bibliotekos naujienos, renginių akimirkos, kraštotyros 

informacija, vaizdo reportažai ir visa, kas padeda atskleisti Bibliotekos savitumą, jos paslaugas.  

Nuorodos į Bibliotekos interneto svetainę yra patalpintos Bibliotekos steigėjo interneto 

svetainėje www.kelme.lt, tinklalapyje www.labasiskelmes.lt ir kitur. 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
http://www.kelme.lt/
http://www.labasiskelmes.lt/
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Dar viena informavimo bei komunikavimo su esamais ir potencialiais vartotojais priemonė,  

kuria naudojasi Biblioteka – socialiniai tinklai. Bibliotekos facebook profilį 

https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-viešoji-biblioteka-219862674780590/ 

2016 m. mėgo 1139 lankytojai. Individualų facebook profilį turi Karklėnų biblioteka – 

https://www.facebook.com/Karklėnų-biblioteka-460785630785656/?fref=ts, Tytuvėnų bibliotekos 

vaikų erdvė – https://www.facebook.com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-skyrius –

402348956551103/?fref=ts, Pagryžuvio biblioteka – https://www.facebook.com/Pagryžuvio-kaimo 

-biblioteka-480511925322686/?fref=ts. Ši priemonė – tai puiki terpė palaikyti kontaktą su esamais 

Bibliotekos vartotojais bei surasti naujų, operatyviai pateikti aktualią informaciją. 

Prie visuomenės informavimo prisidėjo ir Bibliotekos informaciniai leidiniai, kurie vis dar 

yra patrauklūs kai kurioms vartotojų grupėms. Tai laikraštis „Bibliotekų žinios“ (periodiškumas – 

2 k. per metus), taip pat kvietimai, proginiai lankstinukai, įvairios skrajutės ir pan. 

Naudojami ir kiti informacijos apie Bibliotekos veiklą sklaidos būdai. Tai informacinis 

stendas Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriuje, kuriame talpinama Bibliotekos lankytojams 

ir gyventojams svarbi informacija. Informacija apie Bibliotekos renginius, veiklą periodiškai 

skelbiama rajono laikraščiuose „Kelmiškiams“ ir „Kelmės kraštas“, interneto svetainėje 

www.kelmesrajone.lt, taip pat ir kituose interneto tinklalapiuose: www.kelme.lt, 

www.manokelme.lt, www.biciulis.net, www.snaujienos.lt, www.zemaitijosgidas.lt, bibliotekiniuose 

portaluose: http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/, www.3erdve.lt, per Lietuvos radiją ir kt.  

Žiniasklaidai Bibliotekos darbuotojai pateikė 145 informacines žinutes ar straipsnius. Apie 

Bibliotekos veiklą rašė rajono laikraščiai „Bičiulis“, „Kelmiškiams“, „Kelmės kraštas“.  
 

 
Iš 

viso 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai Ne Bibliotekos darbuotojų straipsniai Radijo, 

TV 

reportažai 

 

Iš 

viso 

Respublikinė 

spauda 

Vietinė 

spauda 
Internetas 

Iš 

viso 

Respublikinė 

spauda 

Vietinė 

spauda 
Internetas 

Iš viso: 239 145 4 93 157 94 3 81 45 8 
 Biblioteka 

(centras) 
68 32 4 25 55 36 2 28 8 6 

Miesto 

bibliotekos 54 32 0 26 33 22 0 22 29 0 

 Kaimo 

bibliotekos 
117 81 0 42 67 36 1 31 8 2 

 

Apie bibliotekoje (centre) įkurtą inovatyvią erdvę jaunimui 2 vaizdo reportažus parengė 

Lietuvos televizija: pirmasis parodytas tiesioginėje laidoje „Laba diena, Lietuva“, antrasis – 

savaitgalio laidoje „Šiandien“. Per Splius televiziją taip pat buvo galima pamatyti filmą apie JIE 

veiklas „JIE – tai MES“, laidoje „Labas iš Kelmės“ parodyti reportažai: 

 iš R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventės ir Poezijos pavasarėlio; 

 iš Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventės; 

 iš JIE atidarymo. 

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

reportažai: 

 iš susitikimo su rašytoja V. Šukyte (projektas „Lietuvių autoriai vaikams“);  

 iš „Labaiteatro“ pasirodymo (projektas „Lietuvių autoriai vaikams“);  

 iš projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ pristatymo; 

 iš Vasaros skaitymų; 

 iš „Auksinio proto“ kovų; 

 iš LOL turnyro bibliotekos jaunimo erdvėje; 

 iš susitikimo su verslininku ir inovacijų konsultantu M. Lepeška; 

 iš projekto „Eko-karuselė“ įgyvendinamų veiklų; 

https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-viešoji-biblioteka-219862674780590/
https://www.facebook.com/Karklėnų-biblioteka-460785630785656/?fref=ts
https://www.facebook.com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-skyrius%20–402348956551103/?fref=ts
https://www.facebook.com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-skyrius%20–402348956551103/?fref=ts
https://www.facebook.com/Pagryžuvio-kaimo%20-biblioteka-480511925322686/?fref=ts
https://www.facebook.com/Pagryžuvio-kaimo%20-biblioteka-480511925322686/?fref=ts
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/
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 iš elektroninio sporto turnyrų; 

 iš „Dance central spotlight“ turnyro; 

 iš JIE atidarymo; 

 filmas „JIE – tai MES“. 

4 vaizdo reportažus padėjo sukurti ir (arba) sukūrė JIE lankytojai. 

Interviu su Pagryžuvio bibliotekos vyresniąja bibliotekininke V. Dichavičiene buvo galima 

išgirsti LRT radijo laidoje „Gimtoji žemė“, o LRT televizijos laidoje tuo pačiu pavadinimu vaizdo 

reportaže apie mokytoją R. Guobienę, buvo nufilmuotas ir Pagryžuvio bibliotekos renginys „Vieną 

kartą Pasakų šalyje...“.  
 

V. DARBAS SU LANKYTOJAIS VAIKAIS 
 

5.1. Vartotojų vaikų, jų apsilankymų skaičius ir lankomumas 

 

Remiantis statistiniais (http://osp.stat.gov.lt) 2016 m. liepos 1 d. duomenimis savivaldybėje 

gyveno 3593 vaikai (0–14 m. amžiaus). Tai 7,5 proc. mažiau nei 2015 m.  
 

 Vartotojai vaikai (fiziniai) 

Vartotojai Apsilankymai Lankomumas 

2016 
2015  

(padidėjo/sumažėjo) 

(proc.) 

2016 
2015  

(padidėjo/sumažėjo) 

(proc.) 

2016 
2015  

(padidėjo/sumažėjo)  

Bibliotekoje iš viso: 2516 -0,2 70392 -1,4 28 Toks pat  

Bibliotekoje (centre) 706 +0,5 24879 +1,3 35 +2 

Miesto bibliotekose 529 -22 10968 -12 21 +2 

Kaimo bibliotekose 1218 +1 34536 -3,5 28 -2 
 

Biblioteka vaikams tampa kultūros ir informacijos erdve, skirtingų medijų potyrių vieta, 

vieta savišvietai, susitikimams, bendravimui, pabuvimui kartu. Įvairių paslaugų dermė Bibliotekoje 

sudaro sąlygas vaikams skaityti tradicines knygas, skaitmeninę informaciją, klausytis muzikos, 

žiūrėti įvairius pasirodymus, dalyvauti susitikimuose, edukaciniuose užsiėmimuose, kitose veiklose. 

Bibliotekose buvo sutelkta 70 proc. vaikų, tai yra 6 proc. daugiau nei 2015 m. 

Pagrindinės 2016 m. darbo su vaikais veiklos kryptys buvo vartotojų vaikų telkimas ir 

kokybiškų paslaugų jiems teikimas, skaitymo populiarinimas, vaikų informacinių įgūdžių ugdymas 

ir kūrybiško laisvalaikio organizavimas.  

 

5.2. Dokumentų vaikams išduotis 

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos lankytojams vaikams buvo išduota 73021 fiz. vnt. 

dokumentų, tai yra 9 proc. mažiau nei 2015 m.  

52 proc. visų išduotų dokumentų buvo grožinė literatūra, 9 proc. – šakinė ir 39 proc. – 

periodiniai leidiniai. Kitose laikmenose vaikams buvo išduota 280 fiz. vnt. dokumentų, tai yra 

0,4 proc. visos išduoties ir 31 proc. mažiau nei 2015 m. 

 

 Dokumentų išduotis 

  Fiz. vnt. 

Palyginimas 

2015 

(padidėjo/suma

žėjo) (proc.) 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. proc. Fiz. vnt. proc. 

 

Fiz. vnt. 

nuo visos 

išduoties 

(proc.) 

Iš viso: 73021 -9 37696 52 6600 9 28725 39 

Biblioteka (centras) 26065 +2 6424 25 1403 5 18238 70 

Miesto bibliotekos 13426 -15 6769 51 1660 12 4997 37 

Kaimo bibliotekos 33530 -14 24503 73 3537 11 5490 16 

http://osp.stat.gov.lt/
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Ataskaitiniais metais, kaip ir ankstesniais, vaikai skaitė H. Webb knygutes „Išgelbėtas 

šuniukas“, „Pasiklydusi sniege“, „Bėglė rudutė“, „Kačiukas, kurio niekam nereikėjo“, J. Wieslander 

„Mamulė Mū ir varna“, „Mamulė Mū plaukioja“, mėgstamas A. Savickytės „Adelės dienoraštis“. 

Vis dar populiarios Knister knygos apie raganą Lilę, skaitomi V. Račicko, L. Žutautės, 

K. Gudonytės, V. V. Landsbergio, K. Kasparavičiaus kūriniai.  

 

5.3. Skaitomumas 

 

Vaikų skaitomumas 2016 m. buvo 29, tai yra 2 mažiau nei 2015 m., tame tarpe: 

 bibliotekoje (centre) – 37, tai yra 1 daugiau nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekose – 25, tai yra 0,5 mažiau nei 2015 m.; 

 kaimo bibliotekose – 27,5, tai yra 4,5 mažiau nei 2015 m. 

 

5.4. Renginiai vaikams 

 

Vaikams ataskaitiniais metais daugiausiai buvo suorganizuota žodinių renginių. Jie sudarė 

76 proc. visų renginių, iš kurių 34 proc. – garsiniai skaitymai ir 24 proc. įvairūs edukaciniai 

renginiai, o parodos sudarė 14 proc. visų renginių vaikams. Vaikų renginių lankytojai sudarė 

66 proc. visų Bibliotekos renginių dalyvių. 

Bibliotekos renginių vaikams kryptys buvo panašios kaip ir suaugusiesiems. Tai renginiai, 

organizuoti įgyvendinant projektinę veiklą, profesionalaus meno sklaida, etninę kultūrą 

puoselėjantys renginiai, literatūrinė ir edukacinė veikla, įsijungiama į įvairias respublikines akcijas. 
 

            

Dalyvauta 16-toje Nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje (organizuoja Lietuvos 

bibliotekininkų draugija), Bibliotekų metų minėjimo plano (patvirtintas LR Vyriausybės 2016 m. 

sausio 20 d. nutarimu Nr.45) įgyvendinime: skaitymuose „Vasara su knyga“ bei literatūriniuose 

protų mūšiuose, leidyklos „Nieko rimto“ projekte „Perduok žinutę apie knygą“, VšĮ „Artsfera“ 

projekte „Kelionė per literatūros epochas“. 

Tytuvėnų, Užvenčio, Liolių, Pagryžuvio ir Pašilėnų bibliotekos dalyvavo Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitėje „Ateitis Šiaurės šalyse“. Minėtos savaitės metu šiose bibliotekose įvyko 

21 renginys, kuriame dalyvavo 198 dalyviai. 

Projekto „Eko-karuselė“ įgyvendinimo metu organizuota Europos dienos šventė, piešinių 

konkursas-paroda „Renkuosi žalią“, viktorina „Europos medis“ ir kitos veiklos. 

Lietuvos leidėjų asociacijos inicijuotoje visuotinėje skaitymo šventėje „Lietuva skaito“ 

dalyvavo ir į renginį „Skambėk laisvai, kalba gimtoji“ lankytojus pakvietė Pašilėnų ir Užvenčio 

bibliotekos. 

Užvenčio biblioteka dalyvavo UAB „Naisių vasara“ inicijuotuose tradiciniuose konkursuose 

„Gandrus pasitinkant“ ir „Vaikų velykėlės 2016“. 

Siekdama ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, supažindinti juos su 

originaliąja literatūra, populiarinti universalių dokumentų fondą, 2016 m. Biblioteka įgyvendino 

skaitymo skatinimo projektą „Lietuvių autoriai vaikams“. Įgyvendinant šį projektą, kuriame 

 
2016 

Renginiai 
Lankytojai 

Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso: 574 58 434 82 10433 

Biblioteka (centras)  119 17 89 13 5797 

Miesto bibliotekos 175 13 145 17 1366 

Kaimo bibliotekos 280 28 200 52 2998 
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dalyvavo 6 bibliotekos – Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Pagryžuvio, Pašilėnų ir Liolių, įvyko 

susitikimai (Kelmėje ir Pagryžuvyje) su dailininke L. Eitmantyte-Valužiene, rašytoja V. Šukyte 

(Kelmėje ir Lioliuose), susitikimas su knygelių vaikams „Naisių sodo gyventojų rūpestėliai ir 

džiaugsmeliai“ bei „Istorijos apie meilę, stebuklus ir ilgesį“ autore, aktore V. Kavaliauskaite, 

spektakliai „Aplink pasaulį 2“ („Labai teatras“), „Kaminkrėčio laimė“ (Kelmės mažasis teatras), 

edukacinės pamokėlės apie lietuvių rašytojus ir jų kūrybą, Vasaros skaitymai, išvyka į Kauno velnių 

muziejų. 

Prie vaikų skaitymo skatinimo ir skaitymo įgūdžių lavinimo prisideda Bibliotekoje 

vykstantys garsiniai skaitymai, kurių suorganizuota 148 (26 proc. nuo visų renginių vaikams). 

Tradiciškai buvo įsijungta į Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų 

Kalėdos“, kurios metu suorganizuoti 3 renginiai, gauta 34 fiz. vnt. knygų. 

Intensyvi buvo Bibliotekos edukacinė veikla. Edukacinio projekto „Sakmė apie knygą“ 

įgyvendinimo metu kultūros edukacijose dalyvavo Vidsodžio (literatūros edukacija), Karklėnų 

(šokio edukacija), Užvenčio (muzikos edukacija), Kelmės specialiosios mokyklos (dailės edukacija) 

mokiniai. Bibliotekoje buvo populiarūs įvairūs kūrybiniai užsiėmimai. 

Įgyvendinant projektą „Jaunimo inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“, naudojant projekto 

metu įsigytas įvairias inovatyvias priemones, buvo suorganizuota 11 edukacinių renginių. Pastarieji 

buvo populiarūs ne tik bibliotekoje (centre), bet ir padaliniuose. Dar viena projekto veikla – 3D 

modeliavimo mokymai, kuriuose dalyvavo 25 Kelmės „Kražantės“ progimnazijos moksleiviai.  

Bibliotekoje vyko integruotos piešimo, biologijos, lietuvių kalbos, istorijos, gamtos 

pažinimo pamokos (Karklėnų, Mockaičių bibliotekose). 

Tytuvėnų ir Pagryžuvio bibliotekų darbuotojai parengė edukacinių užsiėmimų programą 

„Vaikai+KnygaBiblioteka“, įgyvendinant kurios priemones buvo apsilankyta Tytuvėnų vaikų 

lopšelyje-darželyje, supažindinti Kelmės, Pagryžuvio ir Šedbarų mažiausieji bibliotekų lankytojai.  

Bibliotekos (centro) darbuotojai su edukacinėmis pamokėlėmis lankėsi ne vienoje rajono 

bibliotekoje bei mokykloje. 

Bibliotekoje populiarėja įvairių kūrybinių, meno parodų organizavimas: Bibliotekos vaikų 

erdvėje veikė respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso 

„Saugau žemę – saugau save“, respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių konkurso „Aš esu sveikuolis“ ir kitos kūrybinės parodos. 

Iš viso Bibliotekoje vaikams buvo suorganizuoti 574 renginiai (60 proc. visų Bibliotekos 

renginių). 

Informacija apie vaikų klubus. Bibliotekoje (centre) veikė pasakų klubas „Drevinukas“, 

gyvuojantis beveik trisdešimt penkerius metus ir turintis ilgalaikes tradicijas, kurį 2016 m. lankė 8 

vaikai. Nuo 2000 m. Šedbarų bibliotekoje veikia vaikų seklytėlė „Daigelis“. 2016 m. jį lankė 

16 vaikų. Vaikų laisvalaikio užimtumo klubas „Krapštukai“ veikė ir Pagryžuvio bibliotekoje. Klubą 

lankė 6 vaikai. Vaikų klubas „Bitutė“, kurį 2016 m. lankė 12 vaikų, veikė ir Kukečių bibliotekoje.  

 

5.5. Informacinis darbas, užklausos 

 

Vaikams buvo vedamos bibliografinės ir (ar) informacinės valandėlės, kurių: 

 iš viso buvo 38 (38 val.), tai yra 2 daugiau nei 2015 m.; 

 vidutiniškai 1 bibliotekoje įvyko 2 bibliografinės ir/ar informacinės valandėlės. 

Ataskaitiniais metais vyko daugiau mokymų ir teikta daugiau konsultacijų, susijusių su 

informacinėmis technologijomis (informaciniai užsiėmimai/pamokėlės). 
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Užklausos. Vaikų užklausų 2016 m. buvo daugiau. Iš viso atsakyta į 1490 užklausų, tai yra 

129 ir 9 proc. daugiau nei 2015 m., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 383, tai yra 12 daugiau nei 2015 m.; 

 miesto bibliotekose – 368, tai yra 36 daugiau nei 2015 m.; 

 kaimo bibliotekose – 739, tai yra 81 daugiau nei 2015 m. 

Kaip ir kasmet, dažniausiai buvo pateikiamos teminės užklausos gamtos, literatūros mokslo, 

istorijos, meno, etnografijos temomis. Populiarios užklausos apie įvairias pasaulio šalis, įžymius 

žmones, rašytojus, gamtos pažinimą, gyvūnų priežiūrą, mūsų kraštiečių rašytojų kūrybą. Nemažai 

užklausų buvo ir iš tautosakos srities, apie liaudies papročius, kraštotyros tema. 

 

5.6. Prieiga prie interneto 

 

Prieigą prie interneto turėjo 21 biblioteka, tai yra 1 mažiau nei 2015 m. – Gailių bibliotekai 

laikinai sustabdžius veiklą, sumažėjo ir bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto. 
 

 

Interneto vartotojų vaikų 2016 m. sumažėjo 0,3 proc. 

Vaikų interneto seansų skaičius per metus sumažėjo 13 proc.  

Vis dažniau bibliotekose naudojamasi bevieliu internetu, o tai daro įtaką interneto seansų, 

apskaitomų VRSS, skaičiui – lemia jo mažėjimą. VRSS apskaita nebuvo organizuota JIE 

kompiuterizuotose darbo vietose. 

 

5.7. Fondo formavimas 

 

Naujų dokumentų vaikams ir moksleiviams 2016 m. iš viso buvo įsigyta 2078 fiz. vnt., o tai 

yra 8 proc. mažiau nei 2015 m. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dokumentų gautis 2016 m. sumažėjo. 2015 m. 67 proc. knygų vaikams gauties sudarė 

Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ dovanotos knygos. Šios organizacijos 2016 m. 

leidiniai, padovanoti Bibliotekai, fondą papildys 2017 m. 

Vidutiniškai 1 miesto (be Kelmės specialiosios mokyklos bibliotekos) bibliotekai buvo 

užprenumeruota 6 pav., tai yra tiek pat, kiek ir 2015 m. pav. periodinių leidinių vaikams. 

Vidutiniškai 1 kaimo bibliotekai buvo užprenumeruota 2 pav., tai yra tiek pat, kiek ir 

2015 m, periodinių leidinių vaikams.  

Bibliotekos (centro) vaikų erdvėje lankytojai galėjo skaityti 7 pav., tai yra tiek pat, kiek ir 

2015 m., periodinių leidinių vaikams. 

 Interneto vartotojų vaikų skaičius Vaikų interneto seansų skaičius 

2016 
  Dalis nuo visų interneto vartotojų 

(proc.) 2016 
Dalis nuo visų interneto seansų 

skaičiaus (proc.) 

Iš viso: 1477 44 28931 63 

Biblioteka (centras) 479 50 4232 54 

Miesto bibliotekos 282 47 5387 80 

Kaimo bibliotekos 716 40 19312 61 

 Įsigyta naujų A (ikimokyklinio amžiaus) 

grupės dokumentų 

2016 Palyginus su 2015 m. (proc.) 

Iš viso: 447 -59 

Biblioteka (centras) 75 -79 

Miesto bibliotekos 79 -37 

Kaimo bibliotekos 293 -51 
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VI. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

6.1. LIBIS programinės įrangos diegimas 

 

LIBIS programinė įranga Bibliotekoje (centre) buvo įdiegta 2003 m. ir pradėta dirbti 

katalogavimo ir komplektavimo posistemyje, atliekamas analizinis katalogavimas bei periodinių 

leidinių dokumentų registravimas. 2008 m. įdiegtas ir skaitytojų aptarnavimo posistemis (toliau – 

LIBIS SAP).   

Bibliotekoje (centre), Tytuvėnų, Užvenčio, Maironių, Grinių Vaiguvos, Liolių ir Pašilėnų 

bibliotekose (35 proc. bibliotekų) fondas rekataloguotas. Iš jų: Liolių ir Pašilėnų – 2016 m. Iš viso 

rekataloguoto fondo 2016 m. Bibliotekoje buvo 53443 fiz. vnt. dokumentų. Per 2016 m. metus 

rekataloguota 9224 fiz. vnt. dokumentų. 

LIBIS SAP 2016 m. buvo įdiegtas Maironių, Pagryžuvio, Šaukėnų bibliotekose. 

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

kataloge 2016 m. buvo 75789. Per metus elektroninis katalogas papildytas 4660 įrašais. 

Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui, kurį tvarko LNMMB (toliau – NBDB), 

sukurti 1665 analiziniai bibliografiniai įrašai (toliau – BĮ).  

Darbuotojai nuolat gilina darbo su LIBIS žinias. 2016 m. 8 Bibliotekos darbuotojai 

bibliotekoje (centre) dalyvavo mokymuose pradedantiesiems dirbti šioje sistemoje.  

 

6.2. Informacinis fondas 

 

Informacinis fondas 2016 m. sudarė 3 proc. viso Bibliotekos dokumentų fondo, o vidutinis 

informacinio fondo dydis 2016 m. buvo: 

 miesto bibliotekoje (padaliniuose) – 473 fiz. vnt. dokumentų (Kelmės specialiojoje 

mokykloje toks fondas neformuojamas);  

 kaimo bibliotekose – 150 fiz. vnt. dokumentų ir vidutiniškai šis fondas papildytas 

1 fiz. vnt. dokumentų. 

 

 

 

 

 
 

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

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

1 egz. Informacinių leidinių fondas 2016 m. buvo papildytas 15 fiz. vnt. dokumentų. 

Informaciniams leidiniams Bibliotekoje yra išskirta speciali vieta. Bibliotekos lankytojams 

informaciniai leidiniai yra lengvai prieinami.  

 

6.3. Katalogų ir kartotekų sistema 

 

Bibliotekoje yra elektroninis katalogas. Organizuojama kraštotyros fonde esančių knygų 

analizinių aprašų kartoteka, struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – mikrorajono ir kraštotyros 

kartotekos. Pastarosios 2016 m. papildytos 517 įrašų. 

Korteliniai katalogai – abėcėlinis ir antraščių – nuo 2014 m. užkonservuoti. 

 Informacinis fondas (fiz. vnt.) 

Iš viso: 5033 

Biblioteka (centras) 1078 

Miesto bibliotekos 947 

Kaimo bibliotekos 3008 
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Bibliotekoje atsisakyta kortelinės sisteminės straipsnių kartotekos, nes formuojamas 

elektroninis analizinių įrašų katalogas, atsisakyta bibliotekininkystės kartotekos, užkonservuotas 

kortelinis sisteminis katalogas. 

 

6.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Užklausų skaičiaus ataskaitiniais metais sumažėjo 8 proc., jų buvo gauta 3433, tai yra 314 

mažiau nei 2015 m., iš jų: 

 užklausų, atsakytų elektroniniais kanalais – 28; 

 atsakytų užklausų – 3400, tai yra 99 proc. visų pateiktų užklausų; 

 atsakyta užklausų bibliotekoje (centre) – 1019, tai yra 150 mažiau nei 2015  m.; 

 atsakyta miesto bibliotekose – 823, tai yra 23 mažiau nei 2015 m.; 

 atsakyta kaimo bibliotekose – 1591, tai yra 100 mažiau nei 2015 m.; 

 vidutiniškai 1 struktūriniam teritoriniam padaliniui teko (išskyrus Kelmės specialiosios 

mokyklos biblioteką) 154 atsakytos užklausos. 

Ataskaitiniais metais teminės užklausos sudarė 80 proc., adresinės – 13 proc., faktografinės 

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

pateikė moksleiviai ir studentai. Užklausų temos buvo įvairios: gamtos, literatūros, geografijos, 

ekologijos, etnografijos, kraštotyros, kultūros, ekonomikos, rinkodaros, vadybos, teisės ir kt.  

Tenkinant užklausas buvo naudojamasi internetu, informacinių leidinių fondu, LNMMB 

duomenų bazėmis. Užklausos dažniausiai pateikiamos atėjus į bibliotekas, 2 proc. pateikta telefonu, 

1 proc. – e. priemonėmis. Didžiausią skaičių užklausų patenkino Pašilėnų biblioteka – 237, Šedbarų 

biblioteka – 175, mažiausiai – Mockaičių biblioteka – 6.  

Augant informaciniam gyventojų raštingumui, prie ko neabejotinai prisidėjo ir bibliotekos,  

vartotojai geba ir savarankiškai rasti atsakymus į jiems iškilusius klausimus, todėl stebima užklausų 

mažėjimo tendencija. Tačiau pateikiama daugiau sudėtingų užklausų, ypač tokių sulaukiama iš 

įskaitoms ar egzaminams besiruošiančių moksleivių. Kelmės rajono Jono Graičiūno gimnazijos 

gimnazistams 2016 m. buvo pravestos informacinės pamokos.  

 

6.5. Internetas ir elektroninės paslaugos 

 

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą, bibliotekose buvo sudarytos sąlygos naudotis 

ne tik tradiciniais informacijos, mokymosi šaltiniais, bet ir elektroniniais ištekliais. 2016 m. 

interneto prieiga buvo palaikoma 21 VIP taške, tai yra 21 bibliotekoje arba 91 proc. visų bibliotekų.  

VIP neturėjo 1 biblioteka Stulgiuose, taip pat Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka. 

2016 m. interneto vartotojų buvo 3350, tai yra 3 proc. mažiau nei 2015 m., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 960;  

 miesto bibliotekose – 605; 

 kaimo bibliotekose – 1785; 

 44 proc. interneto vartotojų buvo vaikai. 

Interneto vartotojų skaičiaus mažėjimą lemia didėjanti galimybė naudotis internetu tiek 

namuose, tiek kitose vietose. 

Iš viso Bibliotekos vartotojai galėjo naudotis 107, o darbuotojai 42 kompiuterizuotomis 

darbo vietomis, turinčiomis prieigą prie interneto. 

Naudojimąsi Bibliotekos e. paslaugomis atspindi šie rodikliai:  

 seansų skaičius – 6933 (DB ir OPAC); 

 seansų trukmė – 5316 val. (DB ir OPAC); 
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 atsisiųstų įrašų skaičius – 1922 (DB ir OPAC) ; 

 atsisiųstų dokumentų skaičius – 55 (DB); 

 virtualių apsilankymų skaičius – 19437 (+7 proc.); 

 paieškų skaičius – 22687 (DB ir OPAC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliotekoje, kur yra prieiga prie interneto, vartotojai galėjo nemokamai naudotis internetu, 

taip pat nemokamai šiomis e. duomenų bazėmis bei katalogais: 

 EBSCO Publishing (8 DB paketas), kuriuo buvo galima naudotis ne tik Bibliotekoje, 

bet ir nuotoliniu būdu (tokia galimybe pasinaudojo 2 vartotojai, kuriems buvo 

suteikta nuotolinė prieiga); 

 Naxos Music Library  (išsami muzikos kolekcija);  

 Infolex (teisės aktų portalas) ; 

 Bibliotekos e. katalogu; 

 suvestiniu e. katalogu; 

 Bibliotekos interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt skelbiama informacija 

(tame tarpe elektroniniais kraštotyros darbais).  

Vartotojams per Bibliotekos interneto svetainę teikiama paslauga „Klausk bibliotekininko“ 

(2016 m. buvo pateikta 1 užklausa, tai yra 4 mažiau nei 2015 m.), taip pat tarpbibliotekinio 

abonemento paslauga (TBA). 
 

Interneto vartotojai (seansai) 

 
 

2016 m. interneto vartotojų sumažėjo 3 proc., o interneto seansų, kurių buvo 45944 – 11 

proc. Šiam rodikliui įtakos turėjo tai, kad daugėja žmonių, turinčių kompiuterius ir interneto prieigą 

namuose, internetu galima naudotis ir įvairiose kitose vietose. Taip pat tai, kad ne visose 

kompiuterizuotose darbo vietose, skirtose vartotojams, įdiegta VRSS. 
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Tarp vartotojų populiari buvo internetinė telefonija Skype, lankytojai naudojosi e. paštu, 

e. bankininkyste, socialiniais tinklais. Bibliotekos interneto svetainė yra pritaikyta naudotis ir 

mobiliaisiais įrenginiais. 

Bibliotekose buvo sudaryta galimybė stebėti transliacijas iš LNMMB, kuriose buvo 

aptariamos šios temos: „Tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka ir aktualijos“, „Norėtum kurti ir plėsti 

verslą kaime?“, „Dažniausiai Lietuvoje girdimi mitai apie ES ir NATO“, „AIDS: geriau žinoti!“, 

„Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pataria: šilumos paskirstymas daugiabučiuose 

namuose – ką vertėtų žinoti“  bei kiti gyventojams aktualūs klausimai, lankyti virtualias, tiek 

bibliotekų, tiek kitų institucijų, parengtas parodas, sekti informaciją ir bendrauti socialiniuose 

tinkluose, kur savo facebook profilį https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-

viešoji-biblioteka-219862674780590/ turtėjo Biblioteka ir jį 2016 m. mėgo 1139 lankytojai. 

Individualų facebook profilį turėjo Karklėnų biblioteka – https://www.facebook.com/Karklėnų-

biblioteka-460785630785656/?fref=ts, Tytuvėnų bibliotekos vaikų erdvė – https://www.facebook. 

com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-skyrius-402348956551103/?fref=ts, Pagryžuvio biblioteka – 

https://www.facebook.com/Pagryžuvio-kaimo-biblioteka-480511925322686/?fref=ts. Ši priemonė 

puikiai tinka palaikyti kontaktą su esamais Bibliotekos vartotojais bei surasti naujų, pranešti 

Bibliotekos naujienas ir įvykius, organizuoti kitas informacijos sklaidos priemones. 

Internetas atveria ir kitų galimybių Bibliotekai bei jos lankytojams: bibliotekoje (centre) 

buvo parengta 11 vaizdo reportažų iš įvairių renginių ir užsiėmimų. Reportažai buvo pateikti 

Bibliotekos interneto svetainėje. Kai kuriuos reportažus kūrė ir (arba) prisidėjo prie jų kūrimo JIE 

lankytojai. Vaizdo siužetai buvo kuriami ir Pagryžuvio bibliotekoje – 2016 m. ten jų sukurta 4. Ši 

Pagryžuvio bibliotekos veikla 2016 m. buvo įvertinta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijos nominacija „Netradicinė biblioteka“. 

 

6.6. Kraštotyros veikla 

  

Bibliotekoje toliau buvo komplektuojamas kraštotyros fondas (toliau – KF),  kaupiama 

kraštiečių literatūra ir literatūra apie Kelmės kraštą, organizuojamos jos sklaidos priemonės, į 

NBDB pateikiami analiziniai BĮ, parsisiunčiami aktualūs, rengiami kraštotyros darbai, įvairūs 

renginiai, parodos, kitos priemonės. 

Organizuodama KF, Biblioteka kaupė kraštiečių literatūrą ir informaciją apie juos, literatūrą 

apie Kelmės kraštą, nuotraukų, lankstinukų bei kitų mažųjų leidinių archyvą. KF naujais 

dokumentais 2016 m. buvo papildytas: 

 bibliotekoje (centre)  – 49 fiz. vnt.; 

 kitose bibliotekose – vidutiniškai po 1 fiz. vnt. 

Biblioteka rengė ir į NBDB siuntė trijų rajono periodinių – „Bičiulis“, „Kelmiškiams“, 

„Kelmės kraštas“ – analizinius BĮ. Iš viso 2016 m. į NBDB buvo:  

 pateikta analizinių BĮ – 1665; 

 atsisiųsta analizinių BĮ – 461. 

Nauja kraštotyros medžiaga buvo pildomi tęstiniai ar ruošiami nauji teminiai bei 

personaliniai aplankai. 

Per metus Bibliotekoje buvo paruošti 8 kraštotyros darbai: „Šedbarų vaikų lopšelio-darželio 

istorija“ (Šedbarų biblioteka), „Burbaičių piliakalnio istorija ateities kartoms“ (Kukečių 

biblioteka), „Šatrijos Ragana Užventyje“ ir „Nuo Kolainių įsikūrimo iki 1959 metų“ (Užvenčio 

biblioteka), „Tytuvėnų miesto biblioteka ir vaikai: skaitymo tradicijos formavimas, istorija, žmonės 

ir veikla“ (Tytuvėnų biblioteka), „Muzikuojančios šalteniškės moterys“ (Šaltenių biblioteka), 

„Stulgių bibliotekos istorija“ (Stulgių biblioteka) ir kt. 

http://www.lnb.lt/transliacijos/1670-tiesiogine-transliacija-valstybine-kainu-ir-energetikos-kontroles-komisija-pataria-silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-ka-vertetu-zinoti
http://www.lnb.lt/transliacijos/1670-tiesiogine-transliacija-valstybine-kainu-ir-energetikos-kontroles-komisija-pataria-silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-ka-vertetu-zinoti
https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-viešoji-biblioteka-219862674780590/
https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-viešoji-biblioteka-219862674780590/
https://www.facebook.com/Karklėnų-biblioteka-460785630785656/?fref=ts
https://www.facebook.com/Karklėnų-biblioteka-460785630785656/?fref=ts
https://www.facebook.com/Pagryžuvio-kaimo-biblioteka-480511925322686/?fref=ts
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Kraštotyros informacijos sklaida buvo vykdoma įvairiomis priemonėmis: organizuojami 

įvairūs renginiai, rašoma rajono spaudoje, Bibliotekos interneto svetainėje, parodyti vaizdo 

reportažai per regiono televiziją ir pan. 

Virtualūs Bibliotekos lankytojai 2016 m. interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt 

galėjo skaityti 33 visateksčius kraštotyros darbus. Atsakyta buvo į 401 užklausą kraštotyros tema. 
 

 
Kraštotyros fondas 

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso yra 
Parengta 

2016 
Iš viso 

Parengta 

2016 

Iš viso: 3654 3374 517 653 8 

Biblioteka (centras) 1352 1072̽ 55 159 0 

Miesto bibliotekos 325 325 263 85 3 

Kaimo bibliotekos 1977 1977 199 409 5 
*  įrašų, pateiktų į NBDB nuo 2003 m., skaičius  

 

2016 m. KF vidutiniškai buvo: 

 miesto bibliotekose – 163 fiz. vnt. dokumentų (Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteka KF neformuoja); 

 kaimo bibliotekose – 99 fiz. vnt. dokumentų. 

 

VII. METODINĖ VEIKLA 

 

 7.1. Metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai 

 

Metodinę veiklą Bibliotekoje organizuoja Metodikos, informacijos ir technologijų skyrius 

(toliau – MITS). Atskaitiniais metais pagrindiniai metodinės veiklos uždaviniai buvo: 

 Bibliotekos situacijos ir veiklos pokyčių stebėsena ir analizė; 

 Bibliotekos veiklos planavimo ir atskaitomybės už veiklos rezultatus proceso organizavimas 

ir priežiūra; 

 Bibliotekos politikos naujų technologijų (VIPT ir kt.), bibliotekinių procesų automatizavimo 

(LIBIS ir kt. ) srityse įgyvendinimas; 

 projektinės veiklos, papildomo finansavimo paieškos, projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė 

– jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimas; 

 Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimas; 

 profesinio bendradarbiavimo plėtojimas, gerosios darbo patirties sklaida, metodinė pagalba 

kitų savivaldybėje veikiančių bibliotekų darbuotojams. 

 

7.2. Bibliotekos veiklos planavimas, analizė ir atskaitomybė 

 

Ataskaitiniais metais buvo išanalizuota 2015 m. Bibliotekos veikla ir rezultatai, pasiekti 

įgyvendinant Bibliotekos 2015 m. veiklos planą, parengta 2015 m. Bibliotekos tekstinė ir statistinės 

ataskaitos, kurios nustatyta tvarka pateiktos LNMMB, regiono bibliotekai, Kelmės rajono 

savivaldybės tarybai ir administracijai. Veiklos rezultatai, problemos, tobulintinos sritys buvo 

aptariami darbuotojų seminaruose ir pasitarimuose. 

Nustatyta tvarka buvo parengtas 2016 m. Bibliotekos metinis veiklos planas, išanalizuoti 

Bibliotekos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių 2017 m. planavimo dokumentai. 

2016 m. periodiškai ir (arba) pagal poreikį apie Bibliotekos padalinių veiklą informacija 

buvo teikiama Bibliotekos direktoriui, reikalinga informacija – Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, 

regiono bibliotekai. LNMMB buvo teikiama informacija apie gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymus, konsultacijas Bibliotekoje.  

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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7.3. Edukacinės ir kitos medžiagos rengimas. Kartotekų tvarkymas. 

 

Ataskaitiniais metais buvo parengta: 

 medžiaga protų mūšiams „Rašytojai ir jų kūriniai“ bei „Lietuva“ (klausimai 

moksleiviams); 

 medžiaga edukacinei pamokėlei „Ir velniukai, ir kipšiukai“ (tautosakos motyvais I-

IV klasių mokiniams). 

Protų mūšiai pravesti bibliotekos (centro), Tytuvėnų bibliotekų lankytojams, 5 vasaros 

stovyklų stovyklautojams.  

Toliau buvo pildomos išvykų ir faktinė kartotekos. 

 

7.4. Praktinės pagalbos teikimas 

 

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, tarp kurių: 

 mokyklų bibliotekų specialistams buvo teikiama pagalba ir konsultacijos dėl statistinių 

ataskaitų pateikimo LIBIS statistikos modulyje; 

 bibliotekose apsilankyta 87 kartus (vidutiniškai 3 kartus 1 biblioteka); 

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

VRSS apskaita bei bibliotekinės veiklos apskaitos reikalavimais; 

 parengtas „2017 metų žymių datų kalendorius“; 

 organizuotos (pravestos) 7 edukacinės pamokėlės Bibliotekos struktūriniuose teritoriniuose 

padaliniuose; 

 vykdyta kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos bei tarnybinių stočių priežiūra, 

nustatyti gedimai buvo šalinami, teiktos konsultacijos. Buvo vykdomas kompiuterių 

programinės įrangos atnaujinimas. Grinių, Liolių, Maironių, Pagryžuvio, Šaukėnų, Vaiguvos 

bibliotekose įdiegta LIBIS PĮ, Užvenčio ir Tytuvėnų bibliotekose įdiegti LIBIS 

atnaujinimai. 

 

7.5. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas 

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, 

mokėsi individualiai (rūpinosi savo savišvieta), pagal poreikį buvo konsultuojami, su naujovėmis 

supažindinami darbuotojų pasitarimų metu. 

Iš viso 2016 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, renginiuose (Bibliotekoje ir už jos 

ribų) kvalifikaciją kėlė 35 bibliotekininkai, 5 kitų sričių darbuotojai (išsamesnė informacija pateikta 

3 priede). Pagal poreikį Bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojams buvo teikiamos 

darbo kompiuteriu, gyventojų mokymų apskaitos, naudojimosi Skype verslui programa ir kt. 

konsultacijos. Bibliotekos darbuotojai 2016 m. dalyvavo 5 pasitarimuose, iš kurių 1 buvo virtualus 

Skype verslui pagalba. Taip pat buvo organizuoti 2 seminarai:  

 „Bibliotekos veikla 2015-2016 metais“; 

 „Vaikų literatūra: populiarinimas ir skaitymas“. 

Seminaruose buvo perskaityti šie pranešimai: 

 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos 

analizė“ (pranešėja N. Kančauskienė); 
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 „Respublikos, Šiaulių apskrities, Kelmės rajono bibliotekų 2015 m. pagrindiniai 

veiklos rodikliai“ (pranešėja J. Dinapienė); 

 „Išeinanti“ biblioteka“  (pranešėja N. Kančauskienė); 

 „Ko vaikai klausia bibliotekininko?“ (pranešėja J. Dinapienė); 

 „Skaitau garsiai – žaidžiu, kuriu, matau, jaučiu, galvoju ir svajoju“ (pranešėja 

D. Garnienė); 

 „Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis populiarinant knygą jauniesiems 

skaitytojams Užvenčio bibliotekoje“ (pranešėja R. Karpienė); 

 „Vaikų klubas „Bitutė“ Kukečių bibliotekoje“ (pranešėja L. Jasulaitienė). 

Ataskaitiniais metais buvo glaudžiai bendradarbiauta su regiono bibliotekos Regioninio 

bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus specialistais, kurie konsultavo, šiam skyriui teikta įvairi 

informacija, organizuotas tradicinis Metų bibliotekininko konkursas, išaiškinti sėkmingiausiai dirbę 

bibliotekininkai.  

 

VIII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

8.1. Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose ir kituose tyrimuose 

 

2016 m. Biblioteka dalyvavo įvairiuose tyrimuose. Tai: 

   „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ (klausimynas, tyrimą vykdė LNMMB 

Bibliotekininkystės centras, projekto vykdytojas Lenkijos informacinės visuomenės plėtros fondas); 

  „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi Europos viešosiose bibliotekose tyrimas“ 

(klausimynas, tyrimą vykdė Latvijos bibliotekų asociacija ir EBLIDA); 

  „Viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla 2010-2015 metais“ (klausimynas, tyrimą vykdė 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka). 

Taip pat projekto „Bibliotekos pažangai 2“ organizuotuose tyrimuose:  

 parengtas „Rezultatų žemėlapis“ (2015 m., 2015–2016 m.);  

 Bibliotekų darbuotojų apklausa (klausimynas); 

2016 m. MITS vykdyti tyrimai: 

 projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ poveikio vertinimas; 

 Bibliotekos vartotojų užklausų analizė. 

 

8.2. Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose 

 

Biblioteka prisidėjo prie įvairių programų ar projektų įgyvendinimo ir (ar) gavo naudą. Tai: 

 LR kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir 

viešosios informacijos sklaida“ priemonė „Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir 

dokumentais. Biblioteka gavo 22,3 tūkst. Eur ir įsigijo 3590 fiz. vnt. naujų dokumentų; 

 Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonė „Kultūros 

rėmimo programų įgyvendinimas“. Papildomai finansuoti Bibliotekos įgyvendinti projektai 

„Lietuvių autoriai vaikams“ – 0,2 tūkst. Eur, „Sakmė apie knygą“ – 0,2 tūkst. Eur, „Jaunimo 

inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“ – 0,5 tūkst. Eur. 

 LR kultūros ministerijos investicinis projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas 

2015 m.“ (vykdytojas LNMMB), kurio tikslas – plėtoti ir atnaujinti VIP ir interneto infrastruktūrą 

viešosiose bibliotekose. Bibliotekai perduoti 2 stacionarūs kompiuteriai, skirti kompiuterizuotoms 

vartotojų darbo vietoms atnaujinti; 

 projektas „Bibliotekos pažangai 2“ (vykdo LNMMB), kurio tikslas – sustiprinti 

Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti 
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bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo 

kokybę. Bibliotekos parengtas projektas „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ buvo 

pradėtas įgyvendinti 2015 m., o ataskaitiniais metais jo vykdymas buvo tęsiamas;  

 projektas „Bibliotekos specialistų mokymai“ (vykdo LNMMB su partneriais – 

apskričių viešosiomis bibliotekomis), kurio tikslas ugdyti bibliotekų vartotojų aptarnavimo 

sektoriaus darbuotojų kompetencijas. Bibliotekos darbuotojai dalyvavo mokymuose; 

 projektas „Pažįstami/nepažįstami socialiniai tinklai“ (vykdytojas regiono 

biblioteka), kurio tikslas – skatinti socialinių tinklų pažinimą bei ugdyti visuomenės narių 

gebėjimus kritiškai analizuoti ir vertinti socialiniuose tinkluose pateikiamą viešą informaciją, 

tikslingai, kūrybiškai, saugiai bei atsakingai ja naudotis. Dalyvauta partnerio teisėmis, padėta 

projekto veiklas įgyvendinti Tytuvėnų gimnazijoje;  

 projektas „Elektroninio sporto turnyrai“ (vykdytojas – Kelmės rajono 

bibliotekininkų draugija, partneris – Biblioteka). Turnyrai vykdyti Bibliotekos JIE ir buvo skirti 

jaunimui. 

 

8.3. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

  

Biblioteka parengė 8 projektus, vykdė 7: 

 projektas „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, skirtas 14–24 metų 

amžiaus žmonėms, kurio veiklas įgyvendinant įrengta šiuolaikinėmis technologijomis aprūpinta, 

inovatyvi erdvė Kelmėje, o tęsiant projektą sukurta mobili kompiuterizuota klasė mokymuisi, 

pažinimui, kūrybai. Šiuo projektu prisidėta 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 22,6 tūkst. Eur, iš jų 2016 m. buvo panaudota – 9868,5 Eur; 

 skaitymo skatinimo projektas „Lietuvių autoriai vaikams“, kuriame dalyvavo 

5 bibliotekos, įvyko susitikimai su dailininke L. Eitmantyte-Valužiene (bibliotekoje (centre) ir 

Pagryžuvyje), rašytoja V. Šukyte (bibliotekoje (centre) ir Lioliuose), susitikimas su aktore ir 

knygučių autore V. Kavaliauskaite, spektakliai „Aplink pasaulį“ („Labai teatras“), „Kaminkrėčio 

laimė“ (Kelmės mažasis teatras), edukacinės pamokėlės apie lietuvių rašytojus, ir jų kūrybą, 

tautosaką ir pan., Vasaros skaitymai, išvyka į Kauno Velnių muziejų. Projekto veikloms Lietuvos 

kultūros taryba (toliau LKT) skyrė 2 tūkst. Eur, o Kelmės rajono savivaldybė – 0,2 tūkst. Eur;  

 kultūros edukacijų projektas „Sakmė apie knygą“ buvo skirtas socialinės atskirties, 

geografiškai nuo rajono centro nutolusių mokyklų mokiniams: literatūros edukacijoje dalyvavo 

Vidsodžio pagrindinės mokyklos mokiniai, muzikos edukacijoje – Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos, šokio ir teksto interpretacijoje – Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Karklėnų 

pagrindinio ugdymo skyriaus, dailės edukacijoje – Kelmės specialiosios mokyklos mokiniai. Visi 

projekto dalyviai turėjo galimybę pamatyti Naisių vasaros teatro spektaklį „Pasaka apie obuolius ir 

kitus Obelių gyventojus“. Projektui įgyvendinti LKT skyrė 1 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybė 

– 0,2 tūkst. Eur; 

 projektas „Eko-karuselė“ buvo skirtas Europos dienai Kelmės mieste paminėti. 

Įgyvendinant projektą įvyko piešinių konkursas „Renkuosi žalią“, Europos egzaminas, viktorina 

vaikams ir paaugliams „Europos medis“, akcija „Eko-karuselė“, paskaita „Eini pietauti? Ar žinai, 

ką valgysi?“, jaunimui organizuotas protų mūšis „Eurosportas II“. Projektui įgyvendinti 1 tūkst. Eur 

skyrė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje; 
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 projekto „Jaunimo inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“ įgyvendinimo metu įkurta 

vasaros skaitykla, vyko 3D modeliavimo mokymai vaikams, pradėtas leisti mėnlaikraštis „Jaunimui 

– garsiai“, panaudojant įvairias inovatyvias priemones, buvo organizuojami edukaciniai 

užsiėmimai. Projektui įgyvendinti LKT skyrė 3 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybė – 0,5 tūkst. 

Eur; 

 Bibliotekos projektais prisidėta prie Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto 

programos priemonės „Literatūrinių premijų finansavimas“ įgyvendinimo. Iš šiai priemonei skirtų 

asignavimų buvo finansuoti Bibliotekos įgyvendinti projektai „Poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės 

literatūrinės premijos įteikimo šventė“ – 0,15 tūkst. Eur bei „Žemaitės literatūrinės premijos 

įteikimo šventė“ – 0,2 tūkst. Eur. 

 LKT pateiktas projektas „(Ne)tikėti skaitymai“ nebuvo finansuotas. 

 

IX. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

9.1. Darbuotojų skaičius ir kaita 

 

2016 m. pabaigoje Bibliotekoje 45,75 pareigybėse dirbo 50 darbuotojų. 37 pareigybėse – 41 

kultūros ir meno darbuotojas, iš jų 12 buvo įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą (4 – kultūros ir 

meno specialybės), 8 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas) (7 – kultūros ir meno 

specialybės), 18 – aukštesnįjį išsilavinimą (15 – kultūros ir meno specialybės) ir 2 – vidurinį 

išsilavinimą. Kitų darbuotojų 8,75 pareigybėse dirbo 10.  

Bibliotekoje iš viso buvo 50 darbuotojų (45,75 pareigybėse), iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 25 (24,5 pareigybėse);  

 miesto bibliotekose – 6 (5,25 pareigybėse); 

 kaimo bibliotekos – 19 (16 pareigybėse). 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų buvo 39 (-1) (35 pareigybėse), iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 15 (14,75 pareigybėse); 

 miesto bibliotekose – 5 (4,25 pareigybėse); 

 kaimo bibliotekos: 19 (16 pareigybėse). 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną buvo 11. 

Bibliotekos reikmėms taip pat pasitarnavo ir praktiką Bibliotekoje atlikę 6 aukštųjų mokyklų 

studentai, savanoriai.  

2016 m. bibliotekininkų amžiaus vidurkis buvo 50 metų, o darbo stažo vidurkis –21 metai.  

 

9.2. Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

Iš viso 2016 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose Bibliotekoje ir už jos ribų kvalifikaciją kėlė 35 bibliotekininkai (daugiau informacijos 

pateikta 3 priede). 

Iš viso su aukštuoju išsilavinimu Bibliotekoje buvo 20, tai yra 51 proc. profesionalių 

bibliotekininkų, iš jų: 

 bibliotekoje (centre) –8;  

 miesto bibliotekose – 2; 

 kaimo bibliotekos – 10.  

Iš viso su aukštesniuoju išsilavinimu Bibliotekoje buvo 18, tai yra 46 proc. profesionalių 

bibliotekininkų, iš jų: 

     bibliotekoje (centre) – 7;  
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 miesto bibliotekose – 3; 

 kaimo bibliotekose – 8. 

Iš viso su kitu išsilavinimu Bibliotekoje buvo 2, tai yra 5 proc. profesionalių bibliotekininkų, 

iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 0; 

 miesto bibliotekose – 0; 

 kaimo bibliotekose – 2. 

Iš viso kvalifikaciją už Bibliotekos ribų kėlė 40 Bibliotekos darbuotojų, iš jų 5 buvo ne 

kultūros ir meno darbuotojai. 

 

9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

2016 m. bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai buvo tokie: 

 vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui – 187,  tai yra 9 mažiau nei 2015 m.; 

 apsilankymų skaičius 1 bibliotekininkui – 3238, tai yra 90 mažiau nei 2015 m.; 

 išduotis 1 bibliotekininkui – 4418, tai yra 519 mažiau nei 2015 m.; 

 gyventojų mokymų 1 bibliotekininkui valandų skaičius – 32, tai yra 2 mažiau nei 

2015 m.; 

 renginių lankytojų 1 bibliotekininkui skaičius – 404, tai yra 13 mažiau nei 2015 m. 

Apsilankymų skaičius per dieną 2016 m. buvo:  

 bibliotekoje (centre) – 149; 

 vidutiniškai miesto bibliotekoje (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteką) – 40;  

 vidutiniškai kaimo bibliotekoje, kur dirbama pilnu pareigybės darbo krūviu – 20. 

 

X. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

10.1. Patalpų būklė ir plotas 

 

Nedideli patalpų remontai buvo atlikti 6 (Lykšilio, Grinių, Maironių, Šaltenių, Karklėnų, 

Žalpių) bibliotekose. Sutvarkytas statinio, kuriame įsikūrusi Maironių biblioteka, stogas, Stulgių 

biblioteka prijungta prie bendros pastato, kuriame yra įsikūrusi, šildymo sistemos.  

Bibliotekoje (centre) buvo sumontuotas keltuvas neįgaliesiems, tačiau šis įrenginys dar nėra 

priduotas, todėl neeksploatuojamas. Bibliotekoje (centre) taip pat atlikti kai kurių patalpų smulkūs 

remonto darbai. 
  

Patalpų būklė Avarinės 

patalpos 

Remontuojamos 

patalpos 

Per metus 

atlikta remontų 

Iš viso: 0 1 7 

Biblioteka (centras) 0 0 1 

Miesto bibliotekos 0 0 0 

Kaimo bibliotekos 0 1 6 

 

Taryba yra priėmusi ne vieną sprendimą, susijusį su Tytuvėnų bibliotekos situacija. 

Ketinama perspektyvoje bibliotekos pastatą rekonstruoti, jame įkurti Tytuvėnų kultūros centrą ir 

biblioteką.  

Bibliotekų šildymas. Bibliotekos centrinė buveinė, esanti Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje, 

Kelmės kultūros centro pastate, šildoma centralizuotai. Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Vaiguvos, 

Užvenčio, Tytuvėnų, Pašilėnų, Grinių, Kiaunorių, Lupikų, Šaltenių, Mockaičių, Žalpių, Šedbarų, 
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Karklėnų, Vidsodžio bibliotekos buvo šildomos kietu kuru šildymo katilais ar krosnimis.  

Pagryžuvio, Junkilų, Stulgių, Lykšilio, Maironių bibliotekos ir Kolainių knygų išdavimo punktas 

buvo šildomi elektra. Gailių bibliotekos veikla 2016 m. buvo laikinai sustabdyta – biblioteka laukia 

kitų patalpų. 

Ataskaitinių metų pabaigoje buvo: 

 bendras bibliotekų patalpų plotas – 2226 m²; 

 naudingas patalpų plotas – 1981 m². 

Daugelis bibliotekų neatitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamų estetinių, funkcinių 

reikalavimų. Tačiau pagal galimybes yra tvarkomos ir remontuojamos.  

 

10.2. Kompiuterinė technika. Fondo lentynų apskaita. Transportas. Ryšiai. 

 

2016 m. kompiuterių Biblioteka turėjo 149 (+6, kompiuteriai įsigyti įgyvendinant projektą 

„Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“), iš kurių 42 buvo skirti darbuotojams ir 107 

vartotojams. Bibliotekoje buvo 23 vartotojams skirti kopijavimo aparatai. 

 

 Kompiuterių skaičius 
Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams Darbuotojams Vartotojams 

Iš viso: 149 42 107 23 

Biblioteka (centras) 36 20 16 2 

Miesto bibliotekos 15 4 11 3 

Kaimo bibliotekos  98 18 80 18 

 

Nauja kompiuterine technika buvo aprūpinta projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – 

jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimo metu įkurta inovatyvi jaunimo erdvė (JIE): įsigyti 6 nešiojami 

kompiuteriai, 2 piešimo planšetės, projektorius, virtuali lenta, televizorius, žaidimų konsolė. 

Įgyvendinant projektą „Jaunimo inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“, įsigytas 3D spausdintuvas. 

Bibliotekos LIBIS serveris 2016 m. nustojo funkcionuoti, tačiau duomenys buvo atkurti ir 

perkelti į atsarginį serverį. 

Bibliotekoje 2016 m. buvo: 

 viso fondo lentynų – 2434 m; 

 atviro fondo lentynų – 2432 m.  

Transportas. Biblioteka 2016 naudojosi 1 lengvąja transporto priemone, kuri Bibliotekai 

perduota 2015 m. 

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

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

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

naudojo Skype verslui, kitas šiuolaikines komunikacijos priemonėmis. 

 

XI. FINANSAVIMAS 
 

11.1. Biudžeto vykdymas. Pajamos. Išlaidos 

 

Bibliotekos 2016 m. patvirtintas biudžetas buvo 389,4 tūkst. Eur. Papildomai buvo gauta 

64,2 tūkst. Eur, todėl iš viso buvo panaudota 453,6 tūkst. Eur.  

Biblioteka pajamų už prekes ir paslaugas gavo 1,2 tūkst. Eur (išsamesnė informacija apie 

savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą 5 priede). 

Rėmėjų – fizinių asmenų lėšų biblioteka turėjo sukaupusi 0,4 tūkst. Eur. 
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Einamosios (paprastosios) išlaidos. Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui ir SODRAI 

(SB, VB, BP2, ES) iš viso buvo skirta 404 tūkst. Eur (tame tarpe darbo užmokestis (be SODROS) – 

309 tūkst. Eur.), o tai yra 11 proc. daugiau nei 2015 m. 

Dokumentų buvo įsigyta už 38,6 tūkst. Eur, iš kurių: 

 8 tūkst. Eur skirta periodiniams leidiniams, tai yra 18 proc. daugiau nei 2015 m.; 

 22 tūkst. Eur skirta knygoms; 

 0,3 tūkst. Eur skirta e. dokumentams. 

Neatlygintinai iš paramos (projektų) buvo įsigyta dokumentų už 5,3 tūkst. Eur. 

Nepaprastosios išlaidos. Ataskaitiniais metais automatizacijai (LIBIS priežiūrai, interneto 

paslaugoms, kompiuterinei ir programinei įrangai ir jos palaikymui) buvo skirta 19,9 tūkst. Eur.  

Visos Bibliotekos išlaidos 2016 m. sudarė 495,2 tūkst. Eur . 

  

Pajamos ir finansavimas 

 

Iš viso 

Biudžeto lėšos 

Už mokamas 

paslaugas 

Fizinių ir 
juridinių 

asmenų 

parama 

Projektų, 
programų 

lėšos 

 

 

Iš viso 

VB SB 

per KM 

dokumentams 

Iš viso 

(visas 

SB) 

Knygoms ir kt. 

dokumentams 
Periodikai 

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

495,2 475,9 22,3 445,6 0 8,0 1,2 0 18,1 

 

 
 

11.2. Finansiniai rodikliai 

 

2016 m. Bibliotekos išlaidos buvo: 

 1 vartotojui – 67,00 Eur, tai yra 8 Eur daugiau nei 2015 m.; 

 1 apsilankymui – 3,9 Eur,  tai yra 0,4 Eur daugiau nei 2015 m.; 

 1 išduočiai – 2,8 Eur, tai 0,5 Eur daugiau nei 2015 m. 

Biblioteka, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. 65 proc. šio biudžeto 

sudaro darbuotojų darbo užmokestis. Likusią lėšų dalį sudaro atitinkami mokesčiai valstybei bei 

bibliotekų išlaikymo kaštai. Dokumentų įsigijimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Nors ir 

nežymiai, tačiau šis finansavimas didėja. Deja, dokumentų kainos taip pat kyla. Teikdama mokamas 

paslaugas, dalyvaudama projektinėje veikloje Biblioteka gauna papildomai pajamų veiklai 

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

programų.  
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IŠVADOS 

 

Kelmės rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų sistemą 2016 m. sudarė ir gyventojus 

aptarnavo Biblioteka Kelmėje bei 23 teritoriniai struktūriniai padaliniai, iš jų 3 miestuose ir 

20 kaimo vietovėse. Biblioteka turėjo 1 bibliotekinį punktą, esantį Kolainiuose. Laikinai buvo 

sustabdyta Gailių bibliotekos veikla. Ataskaitiniais metais vidutiniškai 1 bibliotekai teko 1230 

savivaldybės gyventojų, tai yra 2,6 proc. mažiau nei 2015 m., arba 1000 savivaldybės gyventojų 

teko 0,8 bibliotekos, tai yra tiek, kiek ir 2015 m. 

2016 m. pabaigoje Bibliotekoje 50 darbuotojų dirbo 45,75 pareigybėse, tai yra tiek, kiek ir 

2015 m. Bibliotekos reikmėms pasitarnavo praktiką Bibliotekoje atlikę 6 aukštųjų mokyklų 

studentai, savanoriai.  

Bibliotekos fondo vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo 352705 Eur, o jį sudarė 

154896 fiz. vnt. dokumentų, iš kurių 60 proc. buvo grožinės, 39 proc. šakinės literatūros bei 1 proc. 

periodinių leidinių, o didžiausią dalį sudarė knygos ir seraliniai leidiniai. Garsiniai, garsiniai 

regimieji ir skaitmeniniai dokumentai sudarė 0,4 proc. viso fondo. Gauti dokumentai sudarė 3,6 

proc. visų fondo dokumentų, o tai yra 0,4 proc. daugiau, nei 2015 m.  

Iš viso Biblioteka įsigijo 5585 fiz. vnt. naujų dokumentų, tai yra daugiau nei buvo planuota. 

Tai leidiniai, įsigyti už LR kultūros ministerijos skirtas lėšas, parama ir dovanos leidiniais, leidiniai, 

neatlygintinai gauti per Lietuvos kultūros tarybą iš įvairių įstaigų, organizacijų ir pan.  Įsigyjant 

naujus dokumentus, pirmenybė buvo teikiama originaliajai, vaikų literatūrai, klasikai, 

informaciniams leidiniams. Per metus Bibliotekos fondas sumažėjo 8 proc., nes iš jo buvo šalinami 

susidėvėję ir nepaklausūs dokumentai, o atsinaujinimas nėra toks spartus. 

Bibliotekose lankytojai 2016 m. naudojosi universaliu dokumentų fondu ir jiems buvo 

išduota 172310 fiz. vnt. dokumentų, tai yra 6 proc. daugiau nei planuota.  

Biblioteka 2016 m. aptarnavo 27369 gyventojų mikrorajoną ir sutelkė 26,7 proc. 

mikrorajono gyventojų, tai yra 0,3 proc. daugiau nei 2015 m. Statistinis rajono gyventojas 2016 m. 

Bibliotekoje apsilankė 5,1 karto per metus, tai yra 0,6 karto dažniau nei buvo planuota.  

Ataskaitiniais metais labai nežymiai (0,2 proc.) sumažėjo fizinių apsilankymų skaičius, 

tačiau 7 proc. išaugo virtualių lankytojų skaičius. Tai lėmė, kad apsilankymų (fizinių ir virtualių) 

skaičius Bibliotekoje išaugo 0,7 proc., tai yra 0,2 proc. daugiau nei buvo planuota.  

Miesto bibliotekos 2016 m. turėjo daugiau jaunų vartotojų, kurie sudarė 29 proc. visų šių 

bibliotekų vartotojų, tuo tarpu kaimo bibliotekose tokių vartotojų buvo 12 proc. Bibliotekoje 

(centre) įkūrus JIE, 2 proc. padaugėjo jaunimo grupės vartotojų. 

Miesto bibliotekos daugiau turėjo ir vartotojų su aukštuoju išsilavinimu – 13 proc., o kaimo 

bibliotekose tokių buvo 8,5 proc. Didžiausia Bibliotekos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 

54 proc., 18 proc. sudarė dirbantieji, 15 proc. – bedarbiai, 6 proc. – pensininkai, 7 proc. – kiti.  

Bendras lankomumas 2016 m. buvo 17, tai yra 0,2 didesnis nei 2015-aisiais, ir toks pat, koks 

yra šalies vidurkis. Bendras skaitomumas – 23,5 ir šalies vidurkio – 27–nesiekė. 

Biblioteka organizavo įvairius renginius, kurie buvo susiję su profesionalaus meno sklaida, 

skirti Bibliotekų metams, atskleidžiantys Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, reprezentuojantys 

rajoną, pristatantys Bibliotekos edukacinę veiklą. 

Ataskaitiniais metais Bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 207 darbo vietos, iš kurių 107 

kompiuterizuotos. 6 naujos kompiuterizuotos darbo vietos buvo įkurtos 2016 m. atidarytoje JIE. 

Bibliotekoje individuliai ir grupėse 530 (151 daugiau nei 2015 m.) gyventojų mokyti dirbti 

kompiuteriu bei įvairia programine įranga, naudotis  e. paslaugomis. Iš jų 133 jauni žmonės 

(projektas „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“) mokėsi grafinio dizaino ir vaizdo 

filmavimo-montavimo pradmenų. Prieigą prie interneto turėjo 22 bibliotekos. Bibliotekose buvo 
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sudaryta galimybė stebėti transliacijas iš LNMMB, kuriose buvo aptariamos aktualios temos: 

„Tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka ir aktualijos“, „Norėtum kurti ir plėsti verslą kaime?“, 

„Dažniausiai Lietuvoje girdimi mitai apie ES ir NATO“, „AIDS: geriau žinoti!“, „Valstybinė kainų 

ir energetikos kontrolės komisija pataria: šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose – ką 

vertėtų žinoti“  bei kiti gyventojams aktualūs klausimai, nemokamai naudotis visatekstėmis lietuvių 

ir užsienio duomenų bazėmis (pav.: EBSCO CB (buvo atliktos 2129 paieškos), Naxos Music 

Library, INFOLEX (buvo atliktos 1245 operacijos), bibliotekos e. katalogu per 

www.kelmeszemaitesvb ir kitomis per www.lnb.lt), lankyti virtualias, tiek bibliotekų, tiek kitų 

institucijų, parengtas parodas ir pan. 

2016 m. buvo parengti 8 kraštotyros darbai, virtuali paroda kraštotyros tema „Jaunieji 

Kelmės krašto kūrėjai“, sudaryta galimybė interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt skaityti 

33 visateksčius kraštotyros darbus, atsakyta į 401 užklausą kraštotyros tema, organizuoti įvairūs 

renginiai, į NBDB buvo pateikti 1665 analiziniai bibliografiniai įrašai.  

LIBIS SAP 2016 m. buvo įdiegtas Maironių, Pagryžuvio, Šaukėnų bibliotekose.  

Ataskaitiniais metais Biblioteka vykdė 7 projektus: „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo 

saviraiškai“, „Lietuvių autoriai vaikams“, „Sakmė apie knygą“, „Eko-karuselė“, „Poezijos 

pavasarėlis ir R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventė“ bei „Žemaitės literatūrinės 

premijos įteikimo šventė“. 

Iš viso 2016 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

(Bibliotekoje ir už jos ribų) kvalifikaciją kėlė 35 bibliotekininkai, 5 kitų sričių darbuotojai. Teikta 

metodinė pagalba, bendradarbiauta su LNMMB, regiono ir kitomis bibliotekomis, dalyvauta 

moksliniuose tyrimuose. 

2016 m. padidėjo Bibliotekos finansavimas. Tai leido kultūros ir meno darbuotojams padidinti 

darbo užmokestį, papildomai užprenumeruoti periodinių leidinių, įsigyti kuro bibliotekų šildymui, 

kompiuterinės technikos, organizuoti LIBIS plėtrą. Tai turėjo įtakos Bibliotekos veiklai, kuri 

ataskaitiniais metais buvo organizuojama pakankamai sėkmingai: Bibliotekos lankytojams pasiūlyta 

įvairesnių veiklų, naujų ir atnaujintų paslaugų. 

________________  

 

Parengė: 

MITS vyriausioji metodininkė N. Kančauskienė, metod@kelmeszemaitesvb.lt, tel. (8 427) 61 033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lnb.lt/transliacijos/1670-tiesiogine-transliacija-valstybine-kainu-ir-energetikos-kontroles-komisija-pataria-silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-ka-vertetu-zinoti
http://www.lnb.lt/transliacijos/1670-tiesiogine-transliacija-valstybine-kainu-ir-energetikos-kontroles-komisija-pataria-silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-ka-vertetu-zinoti
http://www.lnb.lt/transliacijos/1670-tiesiogine-transliacija-valstybine-kainu-ir-energetikos-kontroles-komisija-pataria-silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-ka-vertetu-zinoti
http://kelmeszemaitesvb.naxosmusiclibrary.com/recentadditions.asp
http://kelmeszemaitesvb.naxosmusiclibrary.com/recentadditions.asp
http://www.kelmeszemaitesvb/
http://www.lnb.lt/
http://kelmeszemaitesvb.lt/lt/lankytojams1/virtualios-parodos-naujas/2-uncategorised/961-virtuali-paroda-jaunieji-kelmes-krasto-kurejai
http://kelmeszemaitesvb.lt/lt/lankytojams1/virtualios-parodos-naujas/2-uncategorised/961-virtuali-paroda-jaunieji-kelmes-krasto-kurejai
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
mailto:metod@kelmeszemaitesvb.lt
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1 priedas 

 

Bibliotekos įgyvendinamos priemonės numatytos Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 

metų ilgalaikiame strateginiame plėtros plane, patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų 

ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ bei Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų 

strateginiame veiklos plane, patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 

d. sprendimu Nr. T-359 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. Tai: 
Programa ir priemonės: 

3 KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA  

3.1 Tikslas: Sustiprintas rajono kultūros potencialas 

3.1.3                                            Uždavinys: Finansuoti kultūros įstaigų veiklą  

3.1.3.4 Priemonė: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Priemonės 

aprašymas 

Šia priemone siekiama informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo 

visoms gyventojų grupėms.  

Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas: Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose 

bibliotekose kasmet didės 0,5 proc. 

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Priemonės 

aprašymas 

Šia priemone siekiama sudaryti palankesnes sąlygas įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo 

įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą.  

Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas: Kasmet įsigyjama 4000 vnt. naujų leidinių. 

3.1.3.11 Priemonė:  Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekinant 

pritraukti visuomenę 

Priemonės 

aprašymas 

Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų 

informacinių įgūdžių ugdymui, sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir 

gyventojams suteiktos vienodos galimybės naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms 

ir visuomeninėms reikmėms. 

Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas: Statistinis rajono gyventojas pasinaudos bibliotekos 

paslaugomis 4,5 karto per metus. 

 

 

Programos priemonių įgyvendinimą 2016 metais iliustruoja vertinimo kriterijai (rodikliai) 

bei jų reikšmės. Toliau pateikiama informacija apie šių rodiklių reikšmių pasiekimą 2016 metais. 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

Nepasiektų arba viršytų vertinimo 

kriterijų reikšmių priežastys Planas 
Įvykdymo reikšmė 

2015 2016 

3.1.3.4  Priemonė:  Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Fizinių ir virtualių apsilankymų 

skaičiaus viešosiose bibliotekose 

didėjimas  

 

0,5  

 
1 0,7 

Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. Tai 

lėmė 7 proc. išaugęs virtualių lankytojų skaičius. 

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Įsigytų leidinių  skaičius 

per metus 

4000 5244 5585  

Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. Tai 

leidiniai, įsigyti už LR kultūros ministerijos 

skirtas lėšas, parama ir dovanos leidiniais, 

leidiniai, neatlygintinai gauti per Lietuvos 

kultūros tarybą iš įvairių įstaigų, organizacijų ir 

kt. 

3.1.3.11 Priemonė: Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti 

visuomenę 

Statistinio rajono gyventojo 

apsilankymas viešojoje 

bibliotekoje per metus 

4,5  4,9 5,1 

Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. 

Biblioteka sėkmingai dirbo pritraukdama 

paslaugų vartotojus.  

__________________ 
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2 priedas 

 

Kelmės rajono savivaldybė 2015 m. sprendimu Nr. T-328 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių sąrašo ir skaičiaus patvirtinimo“ 

nustatė tokį Bibliotekos teritorinių padalinių skaičių ir jų išsidėstymą savivaldybėje: 

 

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas  Adresas 

1. Gailių biblioteka  Veikla  laikinai sustabdyta 

2. Grinių biblioteka Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Grinių k., Žalpių g. 22 

3. Junkilų biblioteka Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Junkilų k., Jaunimo g. 1A 

4. Karklėnų biblioteka Kelmės r. sav., Kražių sen., Karklėnai, Mokyklos g. 9 

5. Kelmės specialiosios 

mokyklos biblioteka 

Kelmė, Liolių g. 19 

6. Kiaunorių biblioteka Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Kiaunorių k., Draugystės 

g. 39 

7. Kukečių biblioteka Kelmės r. sav., Kukečių sen., Kukečių k., Kukečių g. 30 

8. Liolių biblioteka Kelmės r. sav., Liolių sen., Lioliai, Nepriklausomybės g. 47 

9. Lykšilio biblioteka Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Lykšilio k., Mokyklos g. 3-6 

10. Lupikų biblioteka Kelmės r. sav., Kukečių sen., Lupikų k., Aušros g. 10 

11. Maironių biblioteka Kelmės r. sav., Liolių sen., Maironių k., Maironio g. 3A  

12. Mockaičių biblioteka Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Johampolio k., Liepų g. 2 

13. Pagryžuvio biblioteka Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Pagryžuvio k., Sodų g. 8 

14. Pašilėnų biblioteka  Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Pašilėnų k., Jaunimo g. 2 

15. Stulgių biblioteka Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Stulgių k., Vaidatonių g. 4 

16. Šaukėnų biblioteka Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Šaukėnai, Juodlės g. 2 

17. Šaltenių biblioteka Kelmės r. sav., Kelmės apylinkių sen., Šaltenių k., Mokyklos g. 11 

18. Šedbarų biblioteka Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Šedbarų k., Darželio g. 6 

19. Tytuvėnų biblioteka Kelmės r. sav., Tytuvėnai, Šiluvos g. 3 

20. Užvenčio biblioteka Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Užventis, P. Višinskio g. 10 

21. Vaiguvos biblioteka Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Vaiguvos k., Alyvų g. 10 

22. Vidsodžio biblioteka Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Aunuvėnų k., Mokyklos g. 2 

23. Žalpių biblioteka Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Žalpiai, Pėriškių g. 20 
__________________  
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3 priedas 

 

Informacija apie Bibliotekos darbuotojų mokymus (kompetencijų tobulinimą)  
 

Priemonės pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

Priemonės  

Valandų 

skaičius Bibliotekoje 

Už 

bibliotekos 

ribų 

Respublikinė konferencija „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir 

kūrėjas epochų sankirtoje“ 
4 - 4 6 

Tarptautiniai teoriniai-praktiniai mokymai „E-knygų rinka ir 

bibliotekų partnerystė“ 
2 - 2 18 

Mokymai „Klientų patirties valdymas veiklos procesuose“ 1 - 1 24 

Konferencija „Bibliotekos: partnerystė ir bendradarbiavimas“ 1 - - - 

Tarptautiniai gerosios bibliotekų patirties susitikimai „Biblioteka 

šiuolaikinio verslo erdvėse“ (Suomija) 
1 - 1 - 

Seminaras „Naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų 

taikymas“ 
1 - 1 8 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pabaigos konferencija 2 - 2 - 

Mokymai „Vaizdo filmavimas ir montavimas“ 15 15 - 30 

Seminaras „Naujasis viešųjų pirkimų teisinis reglamentas“ 1 - 1 7 

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymai ir žinių pritaikymas 
1 - 1 60 

Poveikio vertinimo mokymai (BP2) 1 - 1 8 

Seminaras „PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių duomenų teikimas 

VMI – nauja tvarka“ 
1 - 1 5 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, 

vadovų ar jų įgaliotų asmenų įvadiniai civilinės saugos mokymai“ 
1 - 1 3 

Seminaras „Komiksų medija“ 1 - 1 16 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos metinė konferencija 2 - 2 - 

Mokymai „Virtuali bendruomenė kuria realias bendruomenes. 

Socialinių tinklų panaudojimas“ 
1 - 1 8 

Mokymo programa „Strateginio planavimo sesijos“ (BP2) 1 - 1 16 

Mokymai „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio 

atsiradimo iki statuso suteikimo“ 
2 - 2 6 

Seminaras „Rankraštinių dokumentų komplektavimas, tvarkymas 

ir katalogavimo ypatumai“ 
2 - 2 6 

Seminaras „Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 

įgyvendinimas“ 
2 - 2 8 

Europos komisijos atstovybės Lietuvoje kartu su Europos 

Parlamento informacijos biuru Lietuvoje organizuotas kasmetinis 

koordinacinis susitikimas 

1 - 1 - 

Konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, 

kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ 
1 - 1 6 

Seminaras „Darbo teisė“ 1 - 1 8 

Seminaras „Virtualių parodų kūrimas“ 2 - 2 8 

Seminaras „Sudėtingi vartotojai bibliotekoje: bendravimas ir 

aptarnavimas“ 
3 - 3 8 

Asmens, atsakingo už elektros ūkį, atestavimas 1 - 1 - 

Mokymai „Grafinis dizainas“ 15 15 - 30 

Seminaras „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: teorija ir praktika“ 1 - 1 6 

Seminaras „Viešieji pirkimai – šiandienos aktualijos bei naujos 

įstatymo redakcijos išaiškinimas“ 
1 - 1 7 

________________  
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4 priedas 

 

Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos (03) 2014-2016 m. ataskaita 

Priemonės kodas, pavadinimas  
Finansavimo 

šaltinis 

                                  Finansavimo informacija 

2014 2015 2016 

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) 1,4 1 0,7 1,2 0 0 1,2 1,2 1,2 

SB 372,2 390,4 482,8 392,4 282,6 0 109,8 392,4 392,4 

VB 42,8 14,15 0 61,2 25,3 0 35,9 61,2 61,2 

3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir 

skaitymo skatinimas 
VBL 20,3 20,2 17,4 22,3 0 22,3 0 22,3 22,3 

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 

                                             _________________________  
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5 priedas 
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

2016 –ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮVYKDYMO 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 

3.1.3.4.      Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas    

 

 

1. Informacinių ir kultūrinių 

paslaugų kokybės, prieinamumo 

visoms gyventojų grupėms 

gerinimas 

1.1. Vartotojų apsilankymų didėjimas 0,5 proc. 0,7 proc. 140  

1.2. Aptarnautų gyventojų procentas  
26,00 

26,7/25,9 
 (be/su Kražių 

mikrorajonu) 

102,7/99,6 

1.3. Vartotojų skaičius    7508 7319 97,5 

1.3.1. t. sk. vartotojų vaikų skaičius 2520 2516 99,8 

1.3.2. t. sk. VIPT vartotojų skaičius  3392 3350 98,8 

1.3.3. t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius  201 260 129 

1.4. Lankytojų skaičius  124357 126282 101,5 

1.4.1. t. sk. lankytojų vaikų skaičius 63742 70392 110,4 

1.4.2. t. sk. interneto seansų skaičius   51090 45944 89,9 

1.4.3. t. sk. renginių lankytojų skaičius 10417 15789 151,5 

1.5. Virtualių apsilankymų skaičius 18000 19437 108 

1.6. Lankomumas  16,56 17,25 104,2 

1.6.1. t. sk. vaikų lankomumas 25,29 27,98 110,6 

1.7. Dokumentų išduotis 172963 172310 99,6 

1.7.1. t. sk.  dokumentų išduotis vartotojams  vaikams 74217 73021 98,4 

1.8. Skaitomumas 23,04 23,5 102 

1.8.1. t. sk. vaikų skaitomumas 29,45 29,02 98,5 

1.9. Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius  3598 3400 94,5 

 1.10. Peržiūrėtų įrašų duomenų bazėse skaičius  2900 1922 66 

 1.11. Tarpbibliotekinio skolinimosi būdu užsakytų dokumentų skaičius  

 
10 4 40 

2. Dalyvavimas Lietuvos bibliotekų 

bendro naudojimo bibliografinių 

duomenų bazių kūrime 

2.1. Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e- kataloge skaičius  3000 2995 99,8 

2.2. Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius  1500 1665 111 

2.3. Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose (padalinių skaičius) 2 2 100 

2.4. Rekataloguotų dokumentų skaičius   5000 9224 184 
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1 2 3 4 5 6 

 3. Kraštotyrinės veiklos 

organizavimas 

3.1. Kaupti ir tvarkyti kraštotyros fondą Nuolat Kaupta 100 

3.2. Parengtų naujų kraštotyros darbų skaičius   7 8 114 

3.3. Nauja informacija papildytų kraštotyrinės informacijos aplankų 

skaičius   
85 85 100 

3.4. Kraštotyros darbų  parengimas e. publikavimui  7 7 100 

3.5. Papildytos kraštotyros kartotekos (naujų įrašų skaičius) 562 517 92 

 3.6. Krašto spaudinių, atspindėtų Nacionaliniame bibliografijos duomenų 

banke, skaičius 

 

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 organizuojamuose  

mokymuose, seminaruose, skaičius 

20 
35/19 

(be / su pažymėjimais) 
175/95 

 4.2.Darbuotojų, dalyvavusių buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, 

civilinė saugos ir kitais klausimais organizuojamuose mokymuose, 

seminaruose, skaičius 

6 

 

7 

 

116 

 4.3. Organizuotų seminarų, pasitarimų, konkursų, skirtų bibliotekininkų 

profesionalumo ugdymui, skaičius  
8 8 100 

4.4. Parengtų pranešimų veiklos organizavimo klausimais skaičius  4 4 100 

4.5. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos  ar kitos 

organizacijos organizuotų mokymų Bibliotekoje skaičius 1 
 

0 

 

0 

 5. Bibliotekos veiklos 

administravimas ir priežiūra 

5.1. Organizuotų išvykų į STP skaičius 46 87 189 

5.2. Pateikta finansinė atskaitomybė Nustatyta 

tvarka 
Nustatyta tvarka 100 

5.3. Patvirtinti bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2016 m. metiniai 

veiklos planai 
100 proc. 100 proc. 100 

5.4. Parengtos ir patvirtintos bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2015 

m. veiklos ataskaitos  
100 proc. 100 proc. 100 

  5.5. 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 5585 139 

6.2. Nurašytų dokumentų skaičius  12134 19050 157 

6.3. Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų skaičius  31 31 100 

6.4. Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius 4 2 50 



46 

1 2 3 4 5 6 

 7. Literatūros populiarinimas, 

skaitymo skatinimas, informacijos 

sklaidos užtikrinimas 

7.1. Renginių skaičius  589 951 161 

 7.1.1.t. sk. renginių skaičius vaikams 300 574 191 

7.1.2. t. sk. žodinių renginių skaičius  378 724 191 

7.1.2. t. sk. vaizdinių renginių skaičius  211 227 107 

7.2. Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje 

(žiniasklaidoje, interneto svetainėje) skaičius 
151 145/239 96 

 

 

7.3. Lankstinukų apie bibliotekos veiklą skaičius (apie kiekvieno 

mėnesio renginius, 2016 m. žymias datas ir kt.) 
10 10 100 

7.4. Parengtų medžiagų edukacinėms pamokėlėms bei kitiems 

renginiams skaičius 
3 3 100 

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

 8. Sąlygų rajono gyventojams 

nemokamai naudotis VIPT 

sudarymas, organizuoti IT 

infrastruktūros priežiūros 

organizavimas 

8.1. Statistinio rajono gyventojo apsilankymas viešojoje bibliotekoje per 

metus skaičius  
4,3/4,9 

(be virtualių / 

su virtualiais) 

4,5/5,1 
(be / su virtualiais; su 

Kražių mikrorajonu) 

 

104,6/104 

8.2. Įsteigtų VIPT palaikymas 100 proc. 100 proc. 100 

8.3. Atliktas interneto ryšio paslaugos pirkimas 13 VIPT 13 VIPT 100 

8.4. „Bibliotekos pažangai - 2“ projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – 

jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimas. 
1 1 100 

9. Bibliotekos interneto svetainės 

www.kelmeszemaitesvb.lt,  

Bibliotekos facebook profilio 

priežiūros vykdymas 

9.1. Vykdoma  interneto svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt,  

pritaikytos 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 11 vnt. 9 82 

9.4. Virtualių parodų parengimas    1 vnt. 1 vnt. 100 

 10. Bendruomenės narių 

kompiuterinio raštingumo 

skatinimas, konsultavimas ir 

gyventojų mokymas naudotis e-

paslaugomis, e-informacija 

10.1. Suteiktas individualių konsultacijų skaičius 3565 4173 117 

 10.2. Apmokytų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymuose 

skaičius  
255 530 207 

 11. LIBIS programinės įrangos 

priežiūros ir palaikymo užtikrinimas 

11.1. Organizuoti LIBIS techninės priežiūros priemones 1 sut.  1 sut. 100 

 11.2. Įdiegta LIBIS programa  
2 STP 2 STP 100 

 

 

              __________________________  

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/

