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1. Informacija apie įstaigą.  

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

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

steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba (toliau  – 

Taryba).  

Istorinė bibliotekos įsteigimo data – 1937 m. vasario 1 d. Kaip savarankiškas asignavimų 

valdytojas juridinių asmenų registre biblioteka įregistruota 1999 m. lapkričio 26 d. 

Bibliotekos misija – teikti nemokamas į vartotoją orientuotas kultūrines, informacines 

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

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

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

atskirties mažinimo. 

Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis LR Konstitucija, LR civiliniu ir darbo 

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

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

potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei bibliotekos direktoriaus 

įsakymais. Bibliotekos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos 

padalinių nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių aprašymuose. 

Biblioteka 2018 m. prisidėjo prie Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame 

veiklos plane numatytos Kultūros ir sporto programos (kodas 3) įgyvendinimo ir vykdė šias minėtos 

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

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

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

(žr. 1 ir 2 prieduose). 

 

2. Kontaktinė informacija.  

Buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė, tel. (8 427) 61 031, e. paštas 

direkcija@kelmeszemaitesvb.lt, interneto svetainės adresas www.kelmeszemaitesvb.lt, paskyra 

socialiniame tinkle facebook – Kelmės r. savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka.  

Biblioteka turėjo 23 struktūrinius teritorinius padalinius (bibliotekas) savivaldybėje: 

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

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

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

Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka – Liolių g. 19, Kelmė; 

Kiaunorių biblioteka – Draugystės g. 39, Kiaunorių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.;  

Kukečių biblioteka – Kukečių g. 30, Kukečių k., Kukečių sen., Kelmės r. sav.; 

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

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

Lupikų biblioteka – Aušros g. 10, Lupikų k., Kukečių sen., Kelmės r. sav.;  
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Maironių biblioteka – Maironio g. 3A, Maironių k., Liolių sen., Kelmės r. sav.; 

Mockaičių biblioteka – Liepų g. 2, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.;  

Pagryžuvio biblioteka – Sodų g. 8, Pagryžuvio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.;  

Pašilėnų biblioteka – Jaunimo g. 2, Pašilėnų k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav.; 

Stulgių biblioteka – Vaidatonių g. 4, Stulgių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav.;  

Šaukėnų biblioteka – Juodlės g. 2, Šaukėnai, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.; 

Šaltenių biblioteka – Mokyklos g. 11, Šaltenių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;  

Šedbarų biblioteka – Darželio g. 6, Šedbarų k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.;  

Tytuvėnų biblioteka – Šiluvos g. 3, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.;  

Užvenčio biblioteka – P. Višinskio g. 10, Užventis, Užvenčio sen., Kelmės r. sav.; 

Vaiguvos biblioteka – Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav.;  

Vidsodžio biblioteka – Mokyklos g. 2, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.;  

Žalpių biblioteka – Pėriškių g. 20, Žalpiai, Pakražančio sen., Kelmės r. sav.; 

Gailių biblioteka – šios bibliotekos mikrorajono gyventojai aptarnaujami Liolių bibliotekoje. 

 

3. Įstaigos vadovas – direktorė  Rita Grišienė. Įstaigai vadovauja nuo 2010 m. gruodžio 1 d.,  

išsilavinimas aukštasis universitetinis. Ji yra Šiaulių regiono bibliotekų tarybos narė. Įstaigą 

atstovauja Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijoje. 

 

4. Įstaigos darbuotojai. 

Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Kražių gimnazijoje ir Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešojoje bibliotekoje“ įstaigai nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 45,75. 

2018 m. įstaigoje buvo patvirtintas toks pareigybių sąrašas ir skaičius, neviršijantis leistino skaičiaus: 
 

Eil.  

Nr. 
Pareigybės grupė Pareigybė 

Pareigybių 

skaičius 

1. Įstaigos vadovai: Direktorius  1 

2. Skyrių vadovai: Skyriaus vedėjas 3 

3. Specialistai: Vyriausiasis finansininkas 1 

4. Vyresnysis specialistas apskaitai 1 

5. Vyresnysis specialistas raštvedybai ir personalui 1 

6. Vyresnysis specialistas ūkio reikalams 1 

7. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius  1 

8. Dailininkas-bibliotekininkas  1 

9. Vyriausiasis metodininkas 1 

10. Vyriausiasis bibliotekininkas 1 

11. Vyresnysis bibliotekininkas 28,25 

12. Vyresnysis bibliotekininkas (nekompiuterizuotoje 

bibliotekoje) 

0,75 

13. Kvalifikuoti 

darbuotojai: 

Vairuotojas-elektrikas 1 

14. Pagalbinis darbininkas-kūrikas 1 

15. Darbininkai: Pagalbinis darbininkas 1 

16. Valytojas 1,75 

Iš viso: 45,75 

 



 

 

Darbuotojų skaičius, kvalifikacija. 2018 m. pabaigoje bibliotekoje 45,75 pareigybėse dirbo 

50 darbuotojų. 37 pareigybėse dirbo 41 kultūros ir meno darbuotojas, kitų darbuotojų 

8,75 pareigybėse dirbo 9. Įstaigos reikmėms 2018 m. taip pat pasitarnavo 8 jaunuoliai, atlikę praktiką 

(1 aukštosios mokyklos studentas, 7 projekto „Atrask save“ dalyviai).  

27 darbuotojai ataskaitiniais metais turėjo aukštąjį, 18 – aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą 

specialųjį vidurinį ir 5 – vidurinį išsilavinimą. 

Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos poreikiai yra nuolat analizuojami, kompetencijos 

tobulinimo kryptys ir galimybės pasirenkamos bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka (toliau – LNMMB), Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąja biblioteka (toliau – 

regiono biblioteka), atsižvelgus į teisės aktų pasikeitimus. 

Iš viso 2018 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įstaigoje ir už jos ribų kvalifikaciją kėlė 33 darbuotojai. Aukštosiose mokyklose mokėsi 

4 darbuotojai. 

Taip pat pagal poreikį įstaigos struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) darbuotojams 

buvo teikiamos konsultacijos, susijusios su naudojimusi Lietuvos integralia bibliotekų informacine 

sistema (toliau – LIBIS) bei kitais veiklos organizavimo klausimais.  

Įstaigoje ataskaitiniais metais keitėsi 3 darbuotojai, 1 buvo priimtas terminuotai vietoje į 

motinystės atostogas išėjusio darbuotojo. 

 

5. Įstaigos vadovo veikla.   

Bibliotekos veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2016 m. 

birželio 30 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 

nuostatų patvirtinimo“: 

1) 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; 

2) tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas, skatinančias socialinę-ekonominę raidą, 

panaudojant bibliotekos infrastruktūrą; 

3) tobulinti bibliotekos valdymą, grindžiant jį veiksmingu ir efektyviu veiklų įgyvendinimu, 

sistemingu darbuotojų kompetencijų tobulinimu ir veiklos rezultatų vertinimu. 

Siekiant šių tikslų formuojamas universalus bibliotekos dokumentų fondas, organizuojama 

prieiga prie kitų informacijos išteklių, kaupiama kraštotyros informacija, tobulinamos tradicinės ir 

kuriamos naujos paslaugos, stiprinančios gyventojų kultūrines ir informacines kompetencijas, 

teikiama metodinė pagalba savivaldybės teritorijoje veikiančioms bibliotekoms, dalyvaujama 

moksliniuose tyrimuose, plėtojamos partnerystės, tobulinamas bibliotekos darbo organizavimas, 

bendradarbiaujama su regiono biblioteka ir LNMMB. 

Įstaigos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, organizuoja įstaigos veiklą ir atsako 

už veiklos rezultatus. Jis kuruoja ir atsako už visas bibliotekos veiklos sritis: dokumentų ir žmogiškųjų 

išteklių valdymą (atranką, kvalifikaciją, darbo sąlygas ir kt.), informacijos išteklių valdymą 

(dokumentų fondo formavimą, apskaitos ir apsaugos, tvarkymo organizavimą, e. katalogo kūrimą), 

paslaugų valdymą (lankytojų aptarnavimo, edukacinės ir kitos kultūrinės veiklos organizavimą), 

projektų ir infrastruktūros valdymą (informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT), kitų 

informacinių ir apsaugos sistemų, pastatų eksploatavimo administravimą). 

2018 m. nustatyta tvarka įstaigos steigėjui, LR kultūros ministerijai, kitoms įgaliotoms 

institucijoms ir įstaigoms buvo pateikta veiklos ir finansinė atskaitomybė, statistinė, veiklos 

planavimo informacija, priimti sprendimai, susiję bibliotekos fondo dalies patikrinimais ir 



 

 

perdavimais, tvarkymu, asmens duomenų apsaugos nuostatų įgyvendinimu, pasirengimu įsijungti į 

projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“, „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, kitais 

įstaigos veiklos organizavimo ir personalo klausimais, sutartiniais įsipareigojimais, infrastruktūros ir 

ūkio priežiūra, darbuotojų vertinimu ir metinių užduočių nustatymu ir kt. 

Iš viso 2018 m. buvo priimti 97 įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 136 įsakymai 

personalo ir komandiruočių klausimais, 114 įsakymų atostogų klausimais, priimti kiti su įstaigos 

veikla susiję sprendimai, pasirašytos 46 naujos sutartys, tarp jų jungtinės veiklos sutartis su asociacija 

„Šaukėnų miestelio bendruomenė“, bendradarbiavimo sutartys su asociacija „Langas į ateitį“, 

Ukmergės kultūros centru, Kelmės „Aukuro“ pagrindine mokykla,  Kelmės rajono vaiko ir šeimos 

gerovės centru, Kelmės J. Graičiūno gimnazija, Maltos ordino pagalbos tarnybos socialiniais vaikų 

dienos centrais, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir kt. 

Informacija apie paslaugas.  2018 m. savivaldybės gyventojams įstaigos paslaugos buvo 

teikiamos 23 stacionariose bibliotekose ir 1 bibliotekiniame punkte. Ataskaitiniais metais vidutiniškai 

1 bibliotekai teko 1125 savivaldybės gyventojai arba 1000 savivaldybės gyventojų teko 0,9 

bibliotekos.  

Įstaiga 2018 m. sutelkė 27 proc. mikrorajono gyventojų, tai yra tiek pat, kaip ir 

ankstesniaisiais metais. Didžiausia įstaigos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 50 proc., 21 proc. 

sudarė dirbantieji, 16 proc. – bedarbiai, 9 proc. – pensininkai, 4 proc. – kiti. 

Savivaldybės gyventojams buvo sudarytos sąlygos naudotis įstaigos informaciniais ištekliais 

ir paslaugomis – bibliotekos fondu, viešosios interneto prieigos (toliau – VIPT) infrastruktūra, 

erdvėmis, inovatyviais ir kitais įrenginiais. 

Bibliotekos fondas 2018 m. papildytas 5627 vnt. naujų dokumentų, iš jų 5482 vnt. knygų ir 

garsinių regimųjų, elektroninių dokumentų. Fondo, kuriame ataskaitinių metų pabaigoje buvo 143 

tūkst. vnt. dokumentų ir kurio vertė – 394,6 tūkst. Eur, dokumentų lankytojams buvo išduota 153,6 

tūkst. vnt.  

Įstaigos lankytojams buvo skirtos 222 darbo vietos, iš kurių 106 kompiuterizuotos ir su prieiga 

prie interneto. VIPT internetu lankytojai galėjo naudotis nemokamai. Taip pat nemokamai buvo 

galima naudotis EBSCO Publishing (8 DB paketas), Naxos Music Library, Infolex duomenų bazėmis, 

įstaigos ir suvestiniu e. katalogais. 2018 m. užfiksuotas interneto seansų skaičius buvo 43,5 tūkst., 

virtualių apsilankymų – 22,5 tūkst. Ataskaitiniais metais individuliai ir grupėse skaitmeninio 

raštingumo buvo mokyti 612 gyventojai, o 2889 konsultuoti informacinio ir kompiuterinio 

raštingumo, naudojimosi e. paslaugomis klausimais.  

2018 m. įstaiga lankytojus pakvietė į 785 įvairaus pobūdžio renginius, susijusius su 

profesionalaus meno sklaida, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Vydūno, Sąjūdžio, 

Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo metams paminėti, atskleidžiančius Kelmės krašto 

literatūrinį gyvenimą, reprezentuojančius rajoną, pristatančius įstaigos edukacinę veiklą. Vidutiniškai 

1 renginyje apsilankė 22 žmonės.  

Bendras lankomumas ataskaitiniais metais buvo 17,7, tai yra 0,2 didesnis nei ankstesniaisiais 

metais ir 0,6 viršijo šalies vidurkį. 

Bendras skaitomumas 2018 m. buvo 22, t. y. 1,5 mažesnis nei 2017 m.   

Statistinis rajono gyventojas 2018 m. bibliotekoje apsilankė 4,58 karto per metus, tai yra šiek 

tiek dažniau nei buvo tikėtasi.  

Bendras apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius bibliotekoje 2018 m. augo 0,18 proc. 

(daugiau informacijos 1 priede). 

Informacija apie projektinę veiklą. Įstaiga 2018 m. vykdė 3 projektus.  



 

 

Projekto „Inovacijų virusas“, skirto vaikams ir paaugliams, metu sukurtos mobilios 

laboratorijos dėka projekto dalyviai išbandė save robotikos ir Arduino programavimo užsiėmimuose 

(projektą 3,4 tūkst. Eur rėmė Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT), 0,7 tūkst. Eur – Kelmės rajono 

savivaldybė).  

Projektas „Šimtmečių istorijos“ buvo skirtas Europos dienai paminėti (jį 0,9 tūkst. Eur rėmė 

Europos komisijos atstovybė Lietuvoje).  

Projekto „Kinas be spragėsių“ metu buvo suorganizuotas nekomercinio kino festivalis, kurio 

metu žiūrovai išvydo 11 aukštos meninės kokybės, įvairias socialines problemas gvildenančių 

dokumentinių, trumpametražių, animacinių ir vaidybinių kino filmų, dalyvavo susitikimuose su 

įdomiais, žinomais žmonėmis. Festivalio priemonėse apsilankė 776 žiūrovai (projektą 3,2 tūkst. Eur 

rėmė LKT, Kelmės rajono savivaldybė – 0,6 tūkst. Eur). 

Įstaiga, prisidėdama prie Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonės 

„Literatūrinių premijų finansavimas“ įgyvendinimo, suorganizavo Žemaitės ir R. Biržinytės 

literatūrinių premijų įteikimo renginius (šiam tikslui Kelmės rajono savivaldybė skyrė 0,5 tūkst. Eur). 

Įstaiga taip pat įsijungė į kitų organizacijų inicijuotus projektus ir veiklas. Projekto „Regioninė 

kompleksinė skaitymo skatinimo programa“ (vykdytojas regiono biblioteka) įgyvendinimo metu 

įstaigos lankytojai dalyvavo XXIII Knygų pristatymo konkurse Šiauliuose. Prisidėjo prie projekto 

„Skaitymo IŠŠŪKIS–2018“ (projekto vykdytojai: respublikos apskričių viešosios bibliotekos, 

Lietuvos aklųjų biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija) veiklų. Dirbo partnerystėje 

įgyvendinant projektą „Tradicinis prozos kūrėjų ir jos skaitytojų puoselėjimo konkursas-šventė 

„Prozos aruodai–2018“ (projekto organizatorius Tytuvėnų kūrybinis klubas „Austėja“), 

organizuojant Vokiečių kalbos dienas „Ő kaip vokiškai?“ (vykdytojai: Vokietijos Federacinės 

respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe׳s institutas). 

Taip pat buvo susisteminta ir pateikta informacija, reikalinga pasirengti bendradarbiavimui 

projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“. Sutartis dėl bendradarbiavimo, pritarus įstaigos steigėjui, pasirašyta 2018 m. 

gruodžio 7 d.  

Dalyvavimas moksliniuose tyrimuose, darbas LIBIS. Ataskaitiniais metais įstaigoje buvo 

atliktas tyrimas „Bibliotekos vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis“. Dalyvauta šiuose 

tyrimuose: „Kultūros ištekliai ir sukuriama vertė“ (anketa, tyrimą organizavo LNMMB), 

„Kvalifikacijos kėlimo temų aktualumas“ (anketa, tyrimą organizavo LNMMB), „Projekto 

„Bibliotekos pažangai 2“ tvarumas“ (anketa, tyrimą organizavo LNMMB). 

Nuo 2003 m. LIBIS kuriamas bibliotekos e. katalogas 2018 m. papildytas 3068 įrašais, kurių 

iš viso ataskaitinių metų pabaigoje buvo daugiau nei 81,9 tūkst. Nacionaliniam bibliografijos 

duomenų bankui pateikta 931 analizinių bibliografinių įrašų.  

Buvo tęsiami bibliotekos fondo rekatalogavimo darbai. Jie baigti Junkilų, Karklėnų, Lykšilio 

ir Vidsodžio bibliotekose. 2018 m. rekataloguota 6769 vnt. dokumentų.  

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis buvo įdiegtas Junkilų, Šaltenių ir Vidsodžio 

bibliotekose, tai yra 68 proc. potencialių šios programinės įrangos naudotojų. 

LIBIS vartotojams sudarytos sąlygos naudotis interaktyvios bibliotekos (www.ibiblioteka.lt) 

galimybėmis, rezervuoti ar užsisakyti dokumentus, naudotis e. paslauga „Klausk bibliotekininko“ ir 

kitomis paslaugomis. 

Svarbūs faktai. 45-oji Žemaitės literatūrinė premija 2018 m. buvo įteikta rašytojui M. J. 

Urbonui už novelių rinkinį „Dvasių urna“, o 22-oji R. Biržinytės literatūrinė premija paskirta (po 

mirties) buvusiai parlamentarei, gydytojai, visuomenininkei A. Monkauskaitei už publicistikos knygą 

„Mano kadencija“ (premija įteikta velionės giminaičiams). 

http://www.ibiblioteka.lt/


 

 

Bendradarbiavimas. Pastaraisiais metais stiprėja ryšiai ir daugėja bendrų veiklų su kitomis 

rajono kultūros, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis, regiono, 

LNMMB ir kitomis bibliotekomis. Tai įstaigai padeda lengviau pasiekti tikslines grupes, racionaliai 

panaudoti išteklius tobulinant ar kuriant naujas paslaugas, sprendžiant įvairias problemas.   

 

6. Informacija apie įstaigos finansavimą ir turtą.  

Įstaiga yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto, o dokumentų įsigijimas – iš valstybės 

biudžeto. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems mokesčiams buvo skirta 91 

proc. šio finansavimo, likusią lėšų dalį atitinkamai sudarė bibliotekų išlaikymo kaštai, dokumentų 

įsigijimas. Teikdama mokamas paslaugas, dalyvaudama projektinėje veikloje įstaiga gauna 

papildomai pajamų veiklai organizuoti, o taip pat naudos iš kitų organizacijų bei institucijų 

įgyvendinamų projektų ir (ar) programų. 

Įstaigai patvirtintas 2018 m. biudžetas (savivaldybės) – 489,1 tūkst. Eur. 

Papildomai gauta savivaldybės biudžeto lėšų – 13,0 tūkst. Eur. 

Įstaigai patvirtintas galutinis 2018 m. biudžetas (savivaldybės)  – 502,1 tūkst. Eur. 

Pajamų už prekes ir paslaugas gauta – 1,0 tūkst. Eur. 

Panaudota lėšų – 503,1 tūkst. Eur. 

Valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti gauta ir panaudota – 23,1 tūkst. Eur. 

Projektinių lėšų iš įvairių fondų (įskaitant savivaldybės dalinį finansavimą) gauta ir panaudota 

– 14,7 tūkst. Eur. 

Iš rėmėjų gauta lėšų 2018 m. – 0,6 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto vykdymas. 2018 m. iš viso įstaiga panaudojo – 503,1 tūkst. Eur, iš jų 

darbo užmokesčiui buvo skirta – 353,1 tūkst. Eur, įstaigos išlaikymui (kartu su 30,98 proc. Sodrai) 

skirta – 150,0 tūkst. Eur, tame tarpe: 

1) komunalinėms išlaidoms (23 bibliotekų) – 18,8 tūkst. Eur; 

2) ryšių paslaugų išlaidoms – 5,8 tūkst. Eur; 

3) transporto išlaikymo išlaidoms – 2,0 tūkst. Eur; 

4) informacinių technologijų priežiūros ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 4,6 tūkst. Eur; 

5) ūkinio inventoriaus įsigijimui (įskaitant spaudinių prenumeratą) – 9,7 tūkst. Eur ir kt. 

2018 m. įstaigos įsiskolinimas buvo 3,4 tūkst. Eur (2,6 tūkst. Eur – socialinio draudimo 

įmokos, 0,2 tūkst. Eur – ryšių paslaugos, 0,6 tūkst. Eur – komunalinės paslaugos), kuris buvo 

padengtas 2019 m. I ketv.  

(dar žr. 2 priedą) 

Informacija apie įstaigos patalpas. 2018 m. pabaigoje bendras įstaigos patalpų plotas buvo 

2230 m², naudingas – 1985 m². Įstaiga patalpas valdo patikėjimo (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) ir 

panaudos teisėmis (struktūrinių teritorinių padalinių). Bibliotekos centrinė buveinė, esanti Vytauto 

Didžiojo g. 73, Kelmėje, šildoma centralizuotai, 16 bibliotekų šildomos kietu kuru šildymo katilais 

ar krosnimis, 6 – elektra. Ne visos bibliotekų patalpos atitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamus 

estetinius, funkcinius reikalavimus, tačiau pagal galimybes jos yra tvarkomos ir prižiūrimos.  

 Ataskaitiniais metais Grinių ir Šedbarų bibliotekų patalpose atliktas nedidelis remontas, 

Stulgių bibliotekoje pakeista elektros instaliacija.  

Informacija apie įstaigos turtą. Įstaiga turi ir kito jos veiklai reikalingo turto. Dalies jo 

likutinė vertė yra nulinė, tačiau šis turtas vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Tai: 

 

 



 

 

Eil. 

Nr. 
Turto grupė 

Vertė (Eur, ct) 
Likutinė vertė 

(Eur, ct) 
Vertė (Eur, ct) 

Likutinė vertė  

(Eur, ct) 

2017-12-31 2018-12-31 

1. Programinė įranga 224558,77 0,00 224558,77 0,00 

2. Kitas nematerialus turtas 4344,30 0,00 4344,30 0,00 

3. Negyvenami pastatai 77347,43 17972,87 77347,43 17487,11 

4. Kiti statiniai 2076,00 0,00 2076,00 0,00 

5. Mašinos ir įrengimai 8224,45 3155,87 9804,45 4072,57 

6. Transporto priemonės 7440,34 0,00 7440,37 0,00 

7. Baldai ir biuro įranga 154934,47 11680,46 147519,57 7104,10 

8. Kitas ilgalaikis turtas 

(bibliotekos fondas) 

368887,11 368887,11 394552,87 394552,87 

Iš viso: 847812,87 401696,31 867644,73 423217,65 

 

2018 m. įstaiga turėjo 150 kompiuterių (tiek, kiek ir 2017 m.), iš kurių 44 buvo skirti 

darbuotojams ir 106 vartotojams, 23 vartotojams skirtus daugiafunkcius įrenginius, 3D spausdintuvą, 

planšečių, kitos inovatyvios technikos.  

Biblioteka 2018 m. naudojosi 1 lengvąja transporto priemone – automobiliu Audi A6, 

1995 m., kurios, kol kas tarnaujančios įstaigos reikmėms, tolimesnės eksploatacijos laiką dėl 

amžiaus, ridos sudėtinga numatyti. 

Fiksuotu telefono ryšiu ataskaitiniais metais buvo galima susisiekti su 7 bibliotekomis. 

Elektroniniu paštu buvo pasiekiamos visos interneto ryšį turinčios bibliotekos, kurių 2018 m. 

buvo 22.  

Nemaža dalis bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių baldų bei visos lentynos yra 

pasenę. Jų atnaujinimui reikalingos investicijos. Kaip ir VIPT infrastruktūrai, kurią planuojama 

atnaujinti projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“, kuriam 2018 m. pabaigoje pritarė įstaigos steigėjas. 

 

7. Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus. 

2018 m. įstaigoje buvo atlikti įstaigos dokumentų apskaitos, priešgaisrinis techninis 

patikrinimai. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai buvo pateikta informacija pagal 

1 savivaldybės kontrolieriaus pateiktą klausimyną.  

 

8. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir siūlomi jų sprendimo būdai.  

Nors įstaigos finansavimas 2018 m. padidėjo 1,3 proc., tačiau šis padidėjimas labiausiai 

susijęs su darbuotojų darbo užmokesčio didėjimu, bibliotekų patalpų išlaikymu. Todėl planuojama 

2019 m. peržiūrėti įstaigos vykdomas funkcijas, struktūrą ir priimti su tuo susijusius sprendimus. 

Didžioji dalis įstaigos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos yra pasenusi, 

kompiuterinės technikos gedimai, nepakankama interneto ryšio sparta trikdo vartotojų aptarnavimą 

ir daro įtaką paslaugų kokybei.  

Vis dar trikdo ir kai kurių bibliotekų funkcinė ir estetinė aplinka.  

Įstaigos veiklos organizuojamos pasitelkus projektines lėšas, partnerystes.  

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

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

lėtai. 



 

 

Veiklos perspektyvos. Įstaiga 2019 m. yra numačiusi įgyvendinti Kelmės rajono 

savivaldybės 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane numatytas Kultūros ir sporto programos 

(kodas 3) priemones ir tikisi, kad: 

1) fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose didės 0,05 proc.; 

2) bus įsigyta 4000 vnt. naujų leidinių; 

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

VIPT infrastruktūros problemas tikimasi išspręsti per artimiausius 3 metus, įgyvendinus 

projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“ priemones, taip pat įsijungiant į Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie 

Susisiekimo ministerijos bei jo partnerių asociacijos „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos vykdomą projektą „Langas į ateitį“. 

Tikimasi, kad 2019 m. į naujai sutvarkytas patalpas persikels Žalpių biblioteka.  

Planuojama 2019 m. peržiūrėti įstaigos mokamų paslaugų sąrašą ir papildyti jį naujomis 

mokamomis paslaugomis. 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 priedas 
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

2018 M. VEIKSMŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA 
   

Priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 

 

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

 

 

Įvykdyta 

 

Įvykdymo 

procentas 

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.  Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičiaus viešosiose bibliotekose didėjimas  0,1 proc. 0,18 proc. 180 

1.2. Aptarnautų gyventojų procentas   26,99 26,8 99,7 

1.3. Vartotojų skaičius    7079 6939 98 

1.3.1. t. sk. vartotojų vaikų skaičius 2359 2258 96 

1.3.2. t. sk. VIPT vartotojų skaičius  3205 3949 123 

1.3.3. t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius  199 201 101 

1.4. Lankytojų skaičius  123995 122905 99,1 

1.4.1. t. sk. lankytojų vaikų skaičius 65065 66372 102 

1.4.2. t. sk. interneto seansų skaičius   45480 43540 95,7 

1.4.3. t. sk. renginių lankytojų skaičius 12870 17057 133 

1.5. Virtualių apsilankymų skaičius 21320 22523 106 

1.6. Lankomumas  17,52 17,71 101 

1.6.1. t. sk. vaikų lankomumas 27,58 29,39 107 

1.7. Dokumentų išduotis 159265 153606 96,5 

1.7.1. t. sk. dokumentų išduotis vartotojams  vaikams 68555 64035 93,4 

1.8. Skaitomumas 22,5 22,14 98,4 

1.8.1. t. sk. vaikų skaitomumas 29,1 28,36 97,5 

1.9. Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius  2922 2806 96 

 1.10. Peržiūrėtų įrašų duomenų bazėse skaičius  6000 2670 44,5 

  1.11. Tarpbibliotekinio skolinimosi būdu užsakytų dokumentų skaičius  pagal 

poreikį 

nebuvo 

poreikio 
0 

 2. Bendruomenės narių 

kompiuterinio raštingumo 

skatinimas, konsultavimas ir 

gyventojų mokymas naudotis e-

paslaugomis, e-informacija 

2.1. Suteiktas individualių konsultacijų skaičius 3479 2482 71,4 

2.2. Apmokytų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymuose skaičius 430 312 142,3 



 

 

1 2 3 4 5 

 3. Dalyvavimas Lietuvos bibliotekų 

bendro naudojimo bibliografinių 

duomenų bazių kūrime 

3.1. Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e-kataloge skaičius  3000 3068 102 

 3.2. Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius  500 931 186 

 3.3. Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose (padalinių skaičius) 5 4 80 

3.4. Rekataloguotų dokumentų skaičius   5000 6769 135 

4. Kraštotyrinės veiklos 

organizavimas 

4.1. Kaupti ir tvarkyti kraštotyros fondą nuolat nuolat 100 

4.2. Parengtų naujų kraštotyros darbų skaičius   39 40 102,6 

4.3. Nauja informacija papildytų kraštotyrinės informacijos aplankų skaičius   89 89 100 

4.4. Kraštotyros darbų  parengimas e. publikavimui  10 10  100 

4.5. Papildytos kraštotyros kartotekos (naujų įrašų skaičius) 530 396 74,7 

  4.6. Krašto spaudinių, atspindėtų Nacionaliniame bibliografijos duomenų banke, 

skaičius 
1 1 100 

  4.7. Informacijos metraščiui „Kelmės kraštas mini nepriklausomybės šimtmetį“ 

kaupimas 
nuolat nuolat 100 

  4.8. Suskaitmeninti kraštotyros (kraštui aktualūs) darbai 7 7 100 

 5.  Darbuotojų kompetencijos 

ugdymas 

5.1. Darbuotojų, dalyvavusių  Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, 

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos ir kitų organizacijų 

organizuojamuose  mokymuose, seminaruose  įvairiais bibliotekos veiklos 

klausimais, skaičius 

15 27 180 

 5.2.Darbuotojų, dalyvavusių buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, civilinės 

saugos ir kitais klausimais organizuojamuose mokymuose, seminaruose, skaičius 
4 6 150 

 5.3. Organizuotų seminarų, pasitarimų, konkursų, skirtų darbuotojų profesionalumo 

ugdymui, skaičius  
6 6 100 

5.4. Parengtų pranešimų veiklos organizavimo klausimais skaičius  4 4 100 

 6. Bibliotekos veiklos 

administravimas ir priežiūra 

6.1. Organizuotų išvykų į STP skaičius 46 59 128 

6.2. Parengta ir pateikta veiklos ir finansinė atskaitomybė nustatyta 

tvarka 

parengta ir 

pateikta 
100 

6.3. Patvirtinti bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2019 m. metiniai veiklos 

planai 

 

100 proc. 

 

 

 

100 proc. 

 

 

 

100 
6.4. Patvirtintos 2017 m. bibliotekos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių 

veiklos ataskaitos  

  6.5. Atlikta metinė turto inventorizacija (24 turto buvimo savivaldybėje vietose) 

  6.6. Įgyvendinami kitų teisės aktų, kontroliuojančių institucijų reikalavimai nustatyta 

tvarka 

įgyvendinta 100 



 

 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Bibliotekos atnaujinimas, fondų 

apskaitos vykdymas, tvarkymas, 

priežiūra, apsauga 

7.1. Gautų dokumentų skaičius  4000 5627 140 

7.2. Nurašytų dokumentų skaičius  10000 7306 73 

7.3. Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų skaičius  29 37 127,6 

7.4. Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius 4 11 275 

 8. Literatūros populiarinimas, 

skaitymo skatinimas, informacijos 

sklaidos užtikrinimas 

8.1. Renginių skaičius  472 785 166 

 8.1.1. t. sk. renginių skaičius vaikams 244 432 177 

 8.1.2. t. sk.  žodinių renginių skaičius  327 585 178 

 8.1.3. t. sk. vaizdinių renginių skaičius  145 200 138 

 8.2. Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje 

(žiniasklaidoje, interneto svetainėje) skaičius 
121 133 110 

  

 

8.3. Periodinis informacijos apie planuojamus renginius pateikimas interneto 

svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt  meniu skiltyje „Mėnesio renginiai“, 

Bibliotekos facebook paskyroje  

12 kartų 

 

12 kartų 100 

  8.4. Parengtos informacinės medžiagos edukacinėms pamokėlėms bei kitiems 

renginiams organizuoti skaičius 
1 1 100 

  8.5. Vaizdo siužetų parengimas ir viešinimas 6 6  100 

  8.6. Virtualių parodų parengimas 2 0 0 

 9. Sąlygų rajono gyventojams 

nemokamai naudotis VIPT 

sudarymas, IT infrastruktūros 

priežiūros organizavimas 

9.1. Statistinio rajono gyventojo apsilankymas viešojoje bibliotekoje per metus 

skaičius  

4,5 

 

4,58 102 

9.2. Įsteigtų VIPT palaikymas 100 proc. 100 proc. 100 

9.3. Organizuota veikla Jaunimo inovatyvioje erdvėje (JIE)  1  1 100 

9.4. Dalyvavimas projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“  
1 1 100 

10. Interneto svetainės, facebook 

profilio priežiūros vykdymas 

10.1. Vykdoma  interneto svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt, Bibliotekos 

facebook paskyros priežiūra ir atnaujinimas 1 1 100 

 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  3 STP 3 STP 100 

 12. Projektinė veikla 12.1. Parengtos projektinės paraiškos papildomam finansavimui gauti 8 7 87,5 

12.2. Bendradarbiavimo sutarčių skaičius 2 10 500 

_________________

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/


 

 

2 priedas 

Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos (03) 2016–2018 m. ataskaita 

1 lentelė 

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 siekiant 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. 

 
2 lentelė 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Nepasiektų arba viršytų vertinimo 

kriterijų reikšmių priežastys Planas 
Įvykdymo reikšmė 

2018 2017 2016 

3.1.3.4  Priemonė:  Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičiaus 

viešosiose bibliotekose didėjimas  
 

0,1 

 

0,18 0,4 0,7 

Planuotas rezultatas pasiektas.  

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Įsigytų leidinių  skaičius 

per metus 4000 5482 5896 5586 

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. (neskaičiuojant periodinių ledinių). 

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  4,58 5,1 5,1 

Planuotas rezultatas pasiektas.  

 



 

 

3 lentelė 

Priemonės kodas, pavadinimas  
Finansavimo 

šaltinis 

Finansavimo informacija 

2016 2017 2018 

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) 1,2 1 0,7 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

SB 392,4 465,5 676,3 502,1 353,1 0,0 149,0 502,1 502,1 

VB 61,2 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas VBL 22,3 22,6 23,0 23,1 0,0 23,1 0,0 23,1 23,1 

3.1.3.11 Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas 

ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

VBL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ESU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                           _____________________________  

 

 


