
 

 

 PATVIRTINTA 

 Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės  

 viešosios bibliotekos direktoriaus 

 2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-18 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

                              2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROJI DALIS 

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – įstaiga) – biudžetinė 

įstaiga, kurios veiklos tikslai apibrėžti įstaigos nuostatuose, patvirtintuose Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Kelmės 

rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai): 

stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo mokymo(si) veiklas, 

skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją 

dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas, 

skatinančias socialinę-ekonominę raidą, panaudojant bibliotekos infrastruktūrą, tobulinti 

bibliotekos valdymą, grindžiant jį veiksmingu ir efektyviu veiklų įgyvendinimu, sistemingu 

darbuotojų kompetencijų tobulinimu ir veiklos rezultatų vertinimu. 

Įstaigos misija – būti informacijos erdve, kuriančia vertę savivaldybės gyventojams. 

Įstaigos vizija – profesionalus, patikimas, atviras, modernus ir turtingas paslaugomis 

bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui, vaikų ir jaunimo 

savišvietos bei laisvalaikio praleidimo vieta. 

Įstaigos veiklos prioritetai: stiprinti informacinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, 

atnaujinant viešosios interneto prieigos infrastruktūrą; prisidėti prie skaitmeninės atskirties 

mažinimo įgyvendinant informacinių kompetencijų ugdymo ir edukacines veiklas. 

 

II SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TEISINIS  

REGLAMENTAVIMAS 

 

Įstaiga savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu ir darbo kodeksais, 

LR biudžetinių įstaigų ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais bei kitais, biudžetinių 

įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi ir specialiaisiais teisės aktais: LR bibliotekų įstatymu, 

Bibliotekų plėtros strateginėmis kryptimis 2016–2022 metams, Lietuvos kultūros politikos kaitos 

gairėmis, Bibliotekų fondo nuostatais, Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais, privalomais 

standartais bei kitais, taip pat Tarybos patvirtintais bibliotekos nuostatais, kitais Tarybos 

sprendimais, Mero potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos bei įstaigos 

direktoriaus įsakymais. Įstaigos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos 

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

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A04D7CC7EF6/TAIS_464213
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6DFC64B0273C/QCNGgdmlxj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6DFC64B0273C/QCNGgdmlxj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6DFC64B0273C/QCNGgdmlxj


III SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO PASKIRTIS 

 

Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais bei 

įstaigos nuostatais, biblioteka kasmet rengia metinį veiklos planą. 2021 m. veiklos plane 

numatomi veiksmai, kuriais bus siekiama prisidėti prie XVIII LR Vyriausybės programos, 

patvirtintos LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ (toliau – LRV programa), prioritetinių projektų 

„Kultūros svarba asmens, visuomenės ir valstybės raidai“, „Socialinis kultūros ir meno stiprinimas 

ir visavertis įgalinimas“, „Visiems prieinama ir įtrauki kultūra“, „Efektyvi paveldotvarka“ ir 

„Informacinėms grėsmėms atspari visuomenė, laisva žiniasklaida, saugi interneto erdvė“ nuostatų 

įgyvendinimo, Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 3.1.3.4 

priemonės „Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių finansavimas“ ir 3.1.3.9 

priemonės „Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas“ įgyvendinimo, 2021 m. rajono 

kultūrinės veiklos prioritetų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1239 „Dėl 2021 metų rajono kultūrinės veiklos prioritetų ir 

prioritetinių krypčių patvirtinimo“, įgyvendinimo.  

 

IV SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Įstaigos veiklai planuojamu laikotarpiu daro įtaką valstybės ir savivaldybės lygmeniu 

priimti sprendimai dėl Covid-19 pandemijos suvaldymo priemonių ekstremaliosios padėties ir 

karantino sąlygomis, aštuonioliktosios LRV programoje viešąjam apskritai ir kultūros sektoriams 

numatyti prioritetai bei pagrindinės iniciatyvos, Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigoms 

nustatyti prioritetai ir prioritetinės kryptys, su jais susiję pokyčiai kultūros srityje formuojamoje 

politikoje, savivaldybės strateginiuose dokumentuose bei įstaigos Nuostatuose iškelti tikslai ir 

uždaviniai. 

Prieinamumas. 2021 m. pradžioje 24,3 tūkst. gyventojų mikrorajoną aptarnavo biblioteka 

Kelmėje bei 18 struktūrinių teritorinių padalinių (toliau – bibliotekos), t. y. 1 mažiau nei 2020 m. 

Įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 2020 m. pabaigoje buvo 

43,25 pareigybės, t. y. tiek pat, kiek ir 2020 m. bei 2021 m. pradžioje. 

Įstaigos tinklo pokyčiams 2021 m. įtakos gali turėti pokyčiai savivaldybės švietimo 

sistemoje, demografinė situacija – gyventojų savivaldybėje mažėjimas bei senėjimas, finansinių 

išteklių kultūros įstaigoms paskirstymas. 

Bibliotekos fondas, lankytojų aptarnavimas, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos 

sistemos (toliau – LIBIS) plėtra. Įstaigoje formuojamas universalus bibliotekos fondas, apimantis 

įvairias informacijos išteklių laikmenų rūšis, kuris yra Lietuvos bibliotekų fondo dalis. 2020 m. 

pabaigoje jame buvo sukaupta 126,7 vnt. dokumentų už 431,9 tūkst. Eur.  

Įstaigoje vykdomas tiek stacionarus aptarnavimas, tiek ekstensyvi veikla, teikiama 

tarpbibliotekinio abonemento paslauga, mokamos paslaugos, lankytojai mokomi informacinio ir 

kompiuterinio raštingumo, konsultuojami naudojimosi e. paslaugomis klausimais. Nuotolinės 

informacinės paslaugos teikiamos išnaudojant įstaigos interneto svetainės galimybes. Tačiau dėl 

valstybėje 2020 m. paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurie tęsiasi ir 2021 m., dalis 

teikiamų paslaugų yra apribotos arba laikinai uždraustos, kai kurios transformuotos į nuotolines 

(virtualias ar bekontaktes). 



2021 m. planuojama organizuoti iškilių Lietuvos asmenybių metams, Lietuvos 

Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui, kitoms atmintinoms datoms ir sukaktims skirtas priemones, 

kitas veiklas, kaupti informaciją apie Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, pristatyti jį visuomenei, 

organizuoti literatūrinių premijų įteikimo priemones, tradicinius ir netradicinius literatūrinius 

skaitymus, įsijungti į Saugaus interneto savaitės, Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės ir kitas veiklas, plėtoti tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtą edukacinę veiklą, 

prisidėti prie respublikinių skaitymo skatinimo iniciatyvų, didelį dėmesį skirti gyventojų 

informacinio raštingumo kompetencijų, darbuotojų kompetencijų teikiant nuotolines paslaugas 

didinimui. 

2021 m. planuojama įsijungti į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau 

– LNMMB) vykdomo projekto, kurio metu bus įgyvendinti kompleksiniai LIBIS sprendimai, 

leidžiantys sukurti elektronines paslaugas, sudarančias galimybes išsaugoti modernų kultūrinį 

turinį bei skatinančias jo sklaidą visuomenėje, priemonių. Taip pat toliau planuojama kurti 

bibliotekos elektroninį katalogą, analizinius bibliografinius įrašus Nacionaliniam bibliografijos 

duomenų bankui, baigti rekataloguoti bibliotekos fondą, vykdyti bibliografinį informacinį 

vartotojų aptarnavimą, panaudojant LIBIS galimybes, rengti ir skaitmeninti kraštotyros darbus, 

vykdyti kraštotyros informacijos sklaidą.  

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą, įstaigoje ir jos padaliniuose yra sudarytos 

sąlygos naudotis ne tik tradiciniais informacijos, mokymosi šaltiniais, bet ir elektroniniais 

ištekliais. Jais vartotojai gali naudotis nuotoliniu būdu arba viešosiose interneto prieigose (toliau – 

VIP), kurias turi 19 bibliotekų. 

Mokslinio tyrimo darbas, projektinė veikla. Įstaiga planuoja dalyvauti LNMMB, regiono 

bibliotekos atliekamuose tyrimuose.  

Įstaiga 2019 m. pradžioje įsijungė į LNMMB projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimo veiklas, 

taip pat projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ veiklas, kurios bus tęsiamos ir 2021 m., taip pat bus įgyvendinamos projektų 

„Kinas be spragėsių“ dėl pandemijos ribojimų negalėjusios įvykti priemonės, projekto „Trys 

dienos su Žemaite“ priemonės (jei bus finansuota), tęsiamos ekspedicijos „Kur liūdi kryžiai 

pakelėm“ veiklos. Planuojama įgyvendinti Kelmės krašto istorijos ir kultūros almanacho leidybos 

iniciatyvą, prisidėti prie kitų savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinės, Kelmės kraštui aktualios, 

veiklos, rengti naujus projektus. 

Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulina 

įvairiuose mokymuose, seminaruose, pagal poreikį yra konsultuojami, su naujovėmis 

supažindinami darbuotojų pasitarimų, individualių konsultacijų metu. Centralizuotas įstaigos 

specialistų kvalifikacijos plėtros paslaugas bibliotekai teikia LNMMB, taip pat regiono biblioteka 

bei savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.  

 

V SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

Biblioteka, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Įstaigos dokumentų, 

skirtų bibliotekos fondui papildyti, įsigijimas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. 

Planuojama, kad valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti bus skirta ne mažiau kaip 23 tūkst. 

Eur. Įstaigai taip pat už valstybės biudžeto lėšas centralizuotai kasmet yra prenumeruojamos 

duomenų bazės.   



Įstaiga yra paramos gavėja, taip pat teikia mokamas paslaugas, už kurias 2021 m. 

planuojama gauti 1,0 tūkst. Eur. Dalyvaudama projektinėje veikloje įstaiga gauna papildomų 

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

programų. Vieni svarbiausių 2021 m. įgyvendinamų projektų, prie kurių vykdymo prisidės įstaiga 

ir kurių metu bus mokomi gyventojai bei atnaujinta įstaigos viešosios interneto prieigos 

infrastruktūra – „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“. 

 

VI SKYRIUS 

 LAUKIAMI REZULTATAI 
 

Tikimasi, įgyvendinus 2021 m. suplanuotas veiklos priemones, įstaiga prisidės prie  LRV 

programos projektų ir iniciatyvų įgyvendinimo, taip pat Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 

m. strateginiame veiklos plane numatytų Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemonių 

įvykdymo ir pasieks laukiamų rezultatų (išsami informacija pateikta 1 ir 2 prieduose): 

 fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose didės 0,01 proc.; 

 bus įsigyta 4000 fiz. vnt. naujų leidinių. 

 

______________________  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

http://www.kelme.lt/get_file.php?file=WmRCc3ljaWRaOUNYbVoxZ3hxWmthSjZpbDVUSGxwTE9acDl0bWNhb25KT1czR3pLbTVwa3o1ZVpuS1RJYUptZmw1NXRvY2FWeHB0amEyNW1sMmxva3BUVmFNaklsNWFlbDZmS3BjaXJsWnJLcVp1YWxaZVh6bVdoY3AzSHFHaUVrOVZ1ME1lU1l0R1VsY3VrbDFsbXJKcXFsNSUyQllwWnJUbFpwd3FKeVdtdGRxazVqVXhwVnB5Wlp2eTJ5WQ==
http://www.kelme.lt/get_file.php?file=WmRCc3ljaWRaOUNYbVoxZ3hxWmthSjZpbDVUSGxwTE9acDl0bWNhb25KT1czR3pLbTVwa3o1ZVpuS1RJYUptZmw1NXRvY2FWeHB0amEyNW1sMmxva3BUVmFNaklsNWFlbDZmS3BjaXJsWnJLcVp1YWxaZVh6bVdoY3AzSHFHaUVrOVZ1ME1lU1l0R1VsY3VrbDFsbXJKcXFsNSUyQllwWnJUbFpwd3FKeVdtdGRxazVqVXhwVnB5Wlp2eTJ5WQ==


  

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  

2021 m. veiklos plano  

1 priedas 

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

Priemonės 

kodas  

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

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

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminai 

Prioritetas, 

prioritetinė kryptis 
(patvirtinti Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracijos 
direktoriaus  

2020-12-21 įsakymu 

Nr. A-1239) 

01 PROGRAMA „Informacinis aprūpinimas, informacinių kompetencijų ugdymas ir skaitymo skatinimas“   

01-01-01 Sudaryti, 

tvarkyti 

saugoti 

bibliotekos 

išteklių fondą, 

vykdyti 

bibliografinę 

jo apskaitą, 

organizuoti 

skaitmeninimą 

Komplektuoti ir tvarkyti 

bibliotekos fondą 

Gautų dokumentų skaičius  4000  

 

SKTS 

 

 

I-IV ketv. 

 

Nurašytų dokumentų skaičius  12000 2 prioritetas, 

2.2 prioritetinė  

kryptis 
Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų skaičius  22 

Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius 1  

Kurti bibliotekos e. 

katalogą, dalyvauti 

Lietuvos bibliotekų bendro 

naudojimo bibliografinių 

duomenų bazių kūrime 

Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e-kataloge skaičius  2000    

Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius 600    

Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose, proc. 100   3 prioritetas, 

3.2 prioritetinė  

kryptis 
Rekataloguotų dokumentų skaičius   1000 SKTS I-IV ketv. 

Krašto spaudinių, atspindėtų Nacionaliniame bibliografijos 

duomenų banke, skaičius  
1 

  

 Kraštotyros fondą papildžiusių naujų dokumentų pavadinimų 

skaičius 
25 

   

Organizuoti krašto 

rašytinio paveldo 

išsaugojimą, įsijungti į 

paveldo skaitmeninimo 

procesus  

Skaitmeninimo centrui pateiktų objektų pavadinimų skaičius  1 SKTS I-IV ketv.  

  Tęsiant ekspedicijos „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ veiklas, aprašytų 

ir viešinimui parengtų objektų skaičius 
50 MITS I-IV ketv. 

3 prioritetas, 3.1 ir 

3.2 prioritetinės 

kryptys 

  Vykdyti kraštotyros veiklą Kraštotyros kartotekose patalpintų naujų įrašų skaičius 412 STP I-IV ketv. 3 prioritetas, 3.1 ir 
3.2 prioritetinės 

kryptys 
   Žymių kraštiečių aprašymų, parengtų ir patalpintų į įstaigos 

interneto svetainę, skaičius 
100 

SAIS, STP, 

MITS 
I-IV ketv. 

   Parengtas leidybai 1-asis krašto kultūros ir istorijos žurnalo, 

darbiniu pavadinimu „Kelmės almanachas“, numeris 1 
Administracija, 

MITS 
I-IV ketv. 

1 prioritetas, 
1.1 prioritetinė  

kryptis 



02-01-01 

 

 

Organizuoti ir 

vykdyti 

vartotojų ir 

lankytojų 

aptarnavimą,  

suteikiant 

prieigą prie 

informacijos 

išteklių, 

kuriant naujas 

paslaugas 

Registruoti vartotojus 

 

 

Vartotojų skaičius:  5521    

t. sk. vartotojų vaikų skaičius 1677 SAIS, STP I-IV ketv. 3 prioritetas, 

3.2 prioritetinė  
kryptis 

t. sk. VIPT vartotojų skaičius 2896 

t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius 129    

Vykdyti dokumentų išduotį Dokumentų išduotis: 112085    

 t. sk.  dokumentų išduotis vartotojams  vaikams 44333 SAIS, STP I-IV ketv. 2 prioritetas, 

2.2 prioritetinė  

kryptis 
  Skaitomumas: 20,3   

  t. sk. vaikų skaitomumas 26,4   

  Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius 1981    

 Koordinuoti ir organizuoti 

bibliotekos  renginių ir 

parodų veiklą 

Lankytojų skaičius: 99521    

t. sk. lankytojų vaikų skaičius 46218    

t. sk. interneto seansų skaičius  44324   2 prioritetas, 2.1 ir 
2.2 prioritetinės 

kryptys, 

3 prioritetas, 
3.1 prioritetinė 

kryptis, 

 

  t. sk. renginių lankytojų skaičius 7100   

   Lankomumas: 18 SAIS, STP I-IV ketv. 

   t. sk. vaikų lankomumas 27,6   

   Renginių skaičius: 352   

   t. sk. renginių skaičius vaikams 142   

   t. sk.  žodinių renginių skaičius 218   

   t. sk. vaizdinių renginių skaičius 134    

   t. sk. virtualių renginių skaičius 
36 

MITS, SAIS, 

STP 
I-IV ketv.. 

1 prioritetas, 
1.4 prioritetinė 

kryptis 

  Rengti ir publikuoti 

informaciją, vaizdo 

siužetus, apie bibliotekos 

veiklą ir paslaugas 

Periodinis informacijos apie planuojamus renginius pateikimas 

bibliotekos interneto svetainėje skaičius 
12 MITS  1 prioritetas, 1.1 ir 

1.4 prioritetinės 

kryptys   Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje skaičius 
80 

MITS, SAIS, 

STP 

I-IV ketv. 

  Parengtų ir paviešintų vaizdo siužetų skaičius 5 SAIS, MITS   

  Vykdyti edukacinę veiklą Edukaciniuose renginiuose dalyvavusių lankytojų skaičius 584 
SAIS, STP 

  
   Edukacinių renginių skaičius 58 I-IV ketv. 2 prioritetas, 2.1 ir 

2.2 prioritetinės 

kryptys 
   Įtrauktų į Kultūros paso programą įstaigos edukacinių programų 

skaičius 
2 SAIS 

 

  Vykdyti lankytojų mokymą Mokymų lankytojams skaičius 30   

3 prioritetas, 

3.2 prioritetinė 
 kryptis 

  Apmokytų lankytojų skaičius 350 SAIS, STP I-IV ketv. 
   Suteiktas individualių konsultacijų skaičius 2277   

  Aptarnauti vartotojus per 

duomenų bazių prieigą 

Licencijuojamose duomenų bazėse peržiūrėtų turinio vienetų 

skaičius 
400 

SAIS I-IV ketv. 
  Teikti TBA paslaugą TBA užklausų įvykdymo procentas (gautų ir išsiųstų) 95   

  Administruoti ir pildyti 

įstaigos interneto svetainę, 

socialinių tinklų paskyras 

 

Virtualių apsilankymų skaičius 17000   1 prioritetas, 

1.1 prioritetinė  

kryptis, 
3 prioritetas, 

3.2 prioritetinė  

kryptis 

  Sekėjų socialinių tinklų paskyrose skaičius 2100 MITS I-IV ketv. 

  Tęsti duomenų perkėlimą į atnaujintą interneto svetainę 

www.kelmeszemaitesvb.lt  1   

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/


  Rengti projektines 

paraiškas naujų paslaugų 

diegimui, esamų paslaugų 

atnaujinimui ir plėtrai, 

įgyvendinti finansavimą 

gavusius projektus 

Parengtų paraiškų skaičius 4 MITS, SAIS  
2 prioritetas, 

2.2 prioritetinė 
kryptis 

  Įgyvendintos projekto „Kinas be spragėsių“ veiklos, proc. 100 SAIS  

  Įgyvendintos projekto „Trys dienos su Žemaite“ veiklos (gavus 

finansavimą), proc. 
100 MITS 

I-IV ketv. 

  
 

 

03-01-01 Vykdyti  

organizacines 

ir technines 

bibliotekos 

LIBIS plėtros  

ir VIPT 

infrastruktūros 

atnaujinimo 

bei priežiūros, 

kvalifikacijos 

tobulinimo ir 

veiklos 

aprūpinimo 

priemones 

 

Organizuoti LIBIS plėtros 

ir techninės priežiūros 

priemones 

Įgyvendintos LIBIS techninės priežiūros priemonės, proc. 100 Administracija, 

MITS, SKTS, 

SAIS 

I-IV ketv. 1 prioritetas, 
1.4 prioritetinė  

kryptis, 

3 prioritetas, 3.2 ir 
3.3 prioritetinės  

kryptys 
 Organizuoti IT 

infrastruktūros atnaujinimą 

ir priežiūrą 

Įgyvendintos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje VIP infrastruktūroje“ priemonės, proc. 100 
Administracija, 

MITS 
I-IV ketv. 

 Organizuoti VIPT 

infrastruktūros atnaujinimo 

priemones 

Įgyvendinti projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“ priemones, numatytas bendradarbiavimo 

sutartyje, pasirašytoje tarp Kelmės rajono savivaldybės ir 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, proc. 

100  
Administracija, 

MITS 
I-IV ketv. 

3 prioritetas, 3.2 ir 

3.3 prioritetinės  

kryptys 

 Ugdyti darbuotojų 

kompetencijas 

Darbuotojų, per metus įtrauktų į kvalifikacijos tobulinimo 

priemones, dalis nuo visų darbuotojų, proc. 
60 

MITS I-IV ketv. 
3 prioritetas, 

3.2 prioritetinė  

kryptis  Vykdyti metodinę veiklą 

bibliotekoje 

Parengtų metodinių priemonių skaičius 4   

 Atlikta 2020 m. įstaigos veiklos analizė 1  I ketv.  

 Vykdyti veiklos 

administravimą ir priežiūrą  

Patvirtinti 2021 m. planavimo dokumentai ir 2020 m. veiklos ir 

finansinė atskaitomybė, proc. 
100 Administracija  I–II ketv. 

 

   Organizuotos turto apskaitos ir apsaugos priemonės, proc.     

   Organizuotos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos 

priemonės, proc. 
100 Administracija I-IV ketv. 

 

   Įgyvendintos korupcijos prevencijos priemonės, proc.     

   Peržiūrėti, atnaujinti ir (ar) naujai priimti vidaus teisės aktai, 

reikalingi vidaus kontrolės politikai įgyvendinti, parengta vidaus 

kontrolės politika, proc. 

100 Administracija I–II ketv. 

 

   Organizuotos personalo ir dokumentų valdymo procesų 

įgyvendinimo priemonės, proc. 
100 Administracija I-IV ketv. 

 

   Apsilankymų priežiūros tikslais STP skaičius 
36 

Administracija, 

SKTS, MITS 
I-IV ketv. 

 

 
_______________________________  

 

 

 

 

 



           Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  

2021 m. veiklos plano  

2 priedas 

(2021 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-25 redakcija) 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTOS IR 2021 M. ĮGYVENDINAMOS 

KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS (3) PRIEMONĖS 

 
 

Programos, tikslo, 

uždavinio, priemonės 

kodas, pavadinimas, 
aprašymas F

in
an

sa
v
im

o
 

ša
lt

in
is

 

 

Planuota 
 

Rodiklio pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Rodiklio metodika Reikšmė 
Atsakingas 
vykdytojas 

tūkst. Eur. 

Programa 
Tikslas 

Uždavinys 

3 
3.1 

3.1.3 

Kultūros ir sporto programa 
Sustiprintas rajono kultūros potencialas 

Finansuoti kultūros įstaigų veiklą 

Priemonė 3.1.3.4 Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Priemonės 
aprašymas 

Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. Užtikrintos galimybės rajono gyventojams naudotis bibliotekų paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 19 bibliotekų suteikiama nemokama viešojo 
interneto prieiga bei pagalba pasinaudoti informacinėmis visuomenės paslaugomis. 

SB(S) 1,0 

Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičiaus 
viešosiose bibliotekose didėjimas 

proc. 

Fizinis apsilankymas  šiame kontekste suprantamas kaip vartotojo apsilankymas bibliotekoje. 

Virtualus apsilankymas apibūdinamas kaip vartotojo užklausa, pateikiama žiniatinklio 

svetainėje iš už bibliotekos ribų. Skaičiuojami išoriniai (nutolę) vartotojai, kai internete įeina į 
bet kurį bibliotekos svetainės puslapį, neatsižvelgiant į peržiūrėtų puslapių ar elementų skaičių. 

Šie duomenys renkami įgyvendinant tarptautinį standartą bibliotekai pildant patvirtintas 

ataskaitų formas. 

0,01 

Žemaitės 

viešoji 

biblioteka VB 8,9 

SB 672,4 
Direktorė 

Rita Grišienė 

Priemonė 3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Priemonės 
aprašymas 

Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą. 

VB 29,6 Įsigytų leidinių skaičius per metus vnt. 
Kasmet įsigyjamų naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo atsinaujinimą bei 

vartotojams kuriamą palankesnę prieigą prie naujausių informacijos, literatūros ir kt. šaltinių. 
4000 

Žemaitės 

viešoji 

biblioteka 

Direktorė 

Rita Grišienė 

 Iš viso: SB(S)  1,0  

SB 672,4 

VB 38,5 

 

_____________________________ 
 


