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RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 M. 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS  

 

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka (toliau tekste – Biblioteka, lentelėse - 

RMMVB) - biudžetinė savivaldybės įstaiga, aptarnaujanti visus rajono gyventojus, kurių 2019 m. 

Statistikos departamento duomenimis rajone buvo 32232. Biblioteka, vykdydama savo veiklą, 

vadovavosi specialiaisiais ir bendraisiais bibliotekų bei biudžetinių įstaigų veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 

sprendimais, mero potvarkiais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, Bibliotekos nuostatais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais. Bibliotekos padalinių veiklos 

tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos numatytos padalinių nuostatuose, darbuotojų teisės ir 

pareigos – pareigybių aprašymuose. Jie 2019 m. nebuvo keičiami. 

2019 m. Biblioteka buvo išsikėlusi šiuos veiklos tikslus: 

- teikti aukštos kokybės, įvairias, kiekvienam gyventojui prieinamas kultūros paslaugas; 

- užtikrinti  Raseinių krašto rašytinio paveldo atminties saugojimą, kaupiant literatūrinius 

šaltinius, kraštotyros medžiagą ir kitus dokumentus, reikalingus mikrorajono gyventojų 

aptarnavimui; 

- kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentų fondą; 

- atnaujinti Bibliotekos infrastruktūrą, įdiegti naujas technologijas; 

- pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės narių 

kūrybiškumą, socialinį aktyvumą, mokymąsi visą gyvenimą; 

- sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių 

atnaujinimo renginiuose; 

- konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti darbo kontrolę ir stebėseną; 

- bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis bibliotekomis, 

institucijomis, organizuoti renginius, dalyvauti bendroje projektinėje veikloje; 
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- kaupti, analizuoti bibliotekų veiklos rodiklius, tirti bibliotekos vartotojų poreikius, numatyti 

priemones veikloms gerinti. 

Tikslus ir uždavinius išsikėlėme labai konkrečius, įgalinančius kiekvieną darbuotoją 

prisidėti prie jų įgyvendinimo. Negalime sakyti, kad viskas pavyko ir įgyventa 100 proc. Kartais 

kasdienis darbas, kaip galingas sūkurys įtraukia visą darbuotojų energiją, laiką ir pastangas, o naujų 

tikslų, naujų kūrybinių sumanymų įgyvendinimui šių išteklių nelieka. Tačiau, tai kas atlikta, 

pasiekta – džiugina.  

Rajono gyventojų bibliotekiniam, informaciniam aptarnavimui, neformaliam švietimui, 

edukacinei ir rekreacinei veiklai vykdyti veikia viešųjų bibliotekų tinklas, kurį sudaro – VB, 1 

miesto filialas ir 23 kaimo filialai, iš kurių 3 vykdė ir mokyklos bibliotekos funkcijas, aptarnavo 

mokyklų bendruomenes. Nuo 2019 rugsėjo 1 d. reorganizavus Ilgižių, Pryšmančių, Žaiginio 

mokyklas-daugiafunkcius centrus ir juos prijungus prie kitų ugdymo įstaigų, keičiasi ir ten veikusių 

Bibliotekos filialų darbo pobūdis. Didesnį dėmesį nuo šiol jie turės sutelkti ne tiek mokyklos 

bendruomenės aptarnavimui, bet ir vietos bendruomenės narių poreikių analizei bei ieškoti būdų, 

kaip sutelkti įvairaus amžiaus ir atokiau nuo bibliotekos gyvenančius asmenis. 

Vadovaujantis LR teisės aktais, kultūros ministro įsakymais ir rekomendacijomis, 2019 m. 

atnaujinti bei parengti Bibliotekos veiklą ir darbuotojų darbo santykius reglamentuojantys 

dokumentai:  

- Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės; 

- Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatų 

taikymo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje aprašas; 

- Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos nuomojamų patalpų naudojimo 

tvarkos aprašas; 

- Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos LIBIS duomenų saugos 

nuostatai; 

- Informacijos apie pažeidimus Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje 

teikimo tvarkos aprašas. 

Vadovaujantis Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos kultūros ir meno 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu 

Nr. (1.7)ĮVE-1, 2019 m. sausio mėn. vykdytas darbuotojų veiklos vertinimas už 2018 metus, 

numatytos užduotys 2019 metams.  

2019-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti „Žemaitijos metais“, 

„Lietuvos šaulių sąjungos metais“, „Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento 

Antano Smetonos metais“, „Pasaulio lietuvių metais“, „Vietovardžių metais“, „Jono Žemaičio-
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Vytauto metais“. Minint paskelbtuosius metus Biblioteka organizavo šioms datoms skirtus 

renginius, bendradarbiavo su kitomis švietimo, kultūros įstaigomis. 

2019 metais Bibliotekoje struktūrinių pasikeitimų nebuvo. Ataskaitiniais metais į rajono 

bibliotekas sutelkta 24,3% rajono gyventojų. Su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema 

(LIBIS PĮ) ir skaitytojų aptarnavimo posisteme (SAP) dirba visos rajono bibliotekos. VB 

elektroniniame kataloge sukaupta bibliografinių įrašų – 89054. 2019 metais sukurti 3699  

elektroniniai įrašai. Į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB) buvo pateikti 1988 

analiziniai bibliografiniai įrašai. 2019 m. Bibliotekoje sukaupta 215297 fiz. vnt. 49 tūkst. 

pavadinimų dokumentų. Rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 7836 vartotojai, jiems išduota 

208218 fiz. vnt. dokumentų. Per metus užregistruoti 1047 nauji vartotojai. Ataskaitiniais metais 

Bibliotekoje užprenumeruota 109 pavadinimų periodinių leidinių, iš jų 17 laikraščių. Biblioteka 

2019 m. turėjo prieigą prie pernumeruojamų „Vyturio“, „Infolex“ ir „Naxos Music Library“ 

duomenų bazių bei „EBSCO Publishing“ bazių paketo, kuris apima 8 duomenų bazes. 

Biblioteka dalyvauja projektuose „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (toliau – infrastruktūrinis projektas) ir 

„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (toliau-

„Prisijungusi Lietuva“).  

Valstybės ir steigėjo deleguotoms funkcijoms vykdyti Biblioteka 2019 m. gavo 647,8 

tūkst. Eur. Iš jų: Raseinių rajono savivaldybės lėšos – 613,7 tūkst. Eur, LR kultūros ministerijos 

lėšos dokumentams įsigyti 27,5 tūkst. Eur,  projektų, mokamų paslaugų ir kt. lėšos sudarė 6,6 tūkst. 

Eur. Metai užbaigti be finansinių įsiskolinimų. 

Organizuojant Bibliotekos veiklas, vyko glaudus bendradarbiavimas su Raseinių krašto 

istorijos muziejumi, VšĮ „Atrask Raseinius“, istoriku Vyteniu Almonaičiu, istoriku Kaziu Misiumi, 

Raseinių Rotary klubu, Lietuvos rašytojų sąjunga, literatų klubu „Dubysa“, tautodailininkų bendrija 

„Sodžius“, Raseinių menininkų bendrija „Pegasas“, Raseinių meno mokykla, VšĮ „Vilties takas“, 

Raseinių vaikų globos namais, Lietuvos raudonojo kryžiaus Raseinių skyriaus vaikų dienos centru, 

Dubysos regioninio parko direkcija, Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija, 

Raseinių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 

mokyklomis, darželiais, kaimo bendruomenėmis, Raseinių rajono kultūros centru ir kt. 

II SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ 2019 METAIS ĮGYVENDINIMAS 

Programos  

elementai 

(priemonės 

pavadinimas) 

Vertinimo kriterijai (rodikliai) 

(pasiekimo indikatorius) 

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) 

reikšmė 
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Planuota  

 

Pasiekta  Planuoto 

rodiklio 

įvykdymo 

procentas 

Prioritetas 1.  Paslaugų plėtra ir efektyvus visų galimų informacijos išteklių panaudojimas, siekiant 

kuo maksimaliau tenkinti gyventojų skaitybos, kultūrinius, informacinius, IT raštingumo ugdymo, 

mokymosi visą gyvenimą poreikius, skatinti kūrybiškumą, socialinį bei ekonominį veiklumą.  

Tikslas 1. 1. Teikti aukštos kokybės, įvairias, kiekvienam gyventojui prieinamas kultūros paslaugas. 

Uždavinys 1.1.1. Informuoti, telkti ir aptarnauti bibliotekos vartotojus. 

Bibliotekos 

vartotojų telkimas 

 

Sutelkta vartotojų RMMVB 7574 7836 103,5 

 Viešojoje bibliotekoje 2850 3128 109,8 

Miesto filialuose 670 675 100,7 

Kaimo filialuose 4054 4033 99,5 

Iš jų 

suaugusių 

 

RMMVB 5341 5556 104 

Viešojoje bibliotekoje 2090 2293 109,7 

Ariogalos miesto fil. 370 372 100,5 

Kaimo filialuose 2881 2891 100,3 

Iš jų vaikų  RMMVB 2233 2280 102,1 

Viešojoje bibliotekoje 760 835 109,9 

Ariogalos miesto fil. 300 303 101 

Kaimo filialuose 1173 1142 97,4 

Iš jų  

interneto 

vartotojų 

RMMVB 2027 2057 101,5 

Viešojoje bibliotekoje 650 707 108,8 

Ariogalos miesto fil. 225 228 101,3 

Kaimo filialuose 1302 1122 86,2 

Iš jų vaikų RMMVB 987 876 88,8 

Viešojoje bibliotekoje 150 198 132 

Ariogalos miesto fil. 115 118 102,6 

Kaimo filialuose 722 560 77,6 

Bibliotekos 

lankytojų 

aptarnavimas 

Aptarnauta lankytojų RMMVB 127039 131916 103,8 

 Viešojoje bibliotekoje 42600 41994 98,6 

Miesto filialuose 9800 11478 117,1 

Kaimo filialuose 74639 78444 105,1 

Suaugusių RMMVB 78704 82930 105,4 
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lankytojų Viešojoje bibliotekoje 30600 30300 99 

Ariogalos miesto fil. 5300 6448 121,6 

Kaimo filialuose 42804 46182 107,9 

Vaikų 

lankytojų 

RMMVB 48335 48986 101,3 

Viešojoje bibliotekoje 12000 11694 97,5 

Ariogalos miesto fil. 4500 5030 111,8 

Kaimo filialuose 31835 32262 101,3 

Interneto 

paslaugų  

vartotojų 

apsilankymų 

RMMVB 24267 19720 81,3 

Viešojoje bibliotekoje 4600 4122 89,6 

Ariogalos miesto fil. 2400 2184 91 

Kaimo filialuose 17267 13414 77,7 

Iš jų vaikų 

interneto 

paslaugų 

vartotojų 

RMMVB 14277 15314 107,3 

Viešojoje bibliotekoje 1100 1970 179,1 

Ariogalos miesto fil. 1400 1198 85,6 

Kaimo filialuose 11777 10176 86,4 

Dokumentų 

išdavimas 

Išduota dokumentų RMMVB 178880 208218 116,4 

 Viešojoje bibliotekoje 70500 78727 111,7 

Miesto filialuose 15630 17594 112,6 

Kaimo filialuose 92750 111897 120,6 

Suaugusiems 

vartotojams 

RMMVB 129370 157881 122 

Viešojoje bibliotekoje 53500 59996 112 

Ariogalos miesto fil. 8900 10608 119,2 

Kaimo filialuose 66970 85182 127,2 

Vaikams 

vartotojams 

RMMVB 49510 50337 101,7 

Viešojoje bibliotekoje 17000 16636 97,9 

Ariogalos miesto fil. 6730 6986 103,8 

Kaimo filialuose 25780 26715 103,6 

Vartotojų 

aptarnavimas 

nestacionariu būdu 

Išorinių aptarnavimo punktų skaičius 9 10 111,1 

Skaitytojų skaičius 144 146 101,4 

Lankytojų skaičius 835 1086 130,1 

Išduotis 2040 3237 158,7 

Aptarnavimas neįgalių ir senyvo 

amžiaus skaitytojų namuose  

   

Skaitytojų skaičius 292 299 102,4 
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Išduotis 5761 9304 161,5 

Aptarnaujami bibliotekininkų 190 200 100,5 

Aptarnaujami knygnešių 102 99 97,1 

Uždavinys 1.1.2. Skatinti visų grupių vartotojų domėjimąsi literatūra, bibliotekos paslaugomis  

Įvairaus pobūdžio 

renginių, skirtų 

skaitymo 

skatinimui bei 

skaitymo kultūrai 

kelti, mokomųjų bei 

kitų renginių 

organizavimas 

 

 

 

Renginių                                   Iš viso: 680 838 123,2 

Suorganizuotos parodos           Iš viso: 282 342 121,3 

Iš jų 

 

 

Viešojoje bibliotekoje 48 54 112,5 

Ariogalos miesto fil. 32 32 100 

Kaimo filialuose 202 256 126,7 

Iš  jų 

vaikams 

RMMVB 110 139 126,4 

Viešojoje bibliotekoje 18 24 133,3 

Ariogalos miesto fil. 17 17 100 

Kaimo filialuose 75 98 130,7 

Suorganizuoti žodiniai renginiai  

Iš viso: 

 

179 

 

254 

 

141,9 

Iš jų Viešojoje bibliotekoje 22 34 154,5 

Ariogalos miesto fil. 9 13 144,4 

Kaimo filialuose 148 207 139,9 

Iš jų vaikams RMMVB 90 140 155,6 

Viešojoje bibliotekoje 5 18 360 

Ariogalos miesto fil. 4 7 175 

Kaimo filialuose 81 115 142 

Suorganizuoti kompleksiniai renginiai  

Iš viso: 

 

93 

 

88 

 

94,6 

Iš jų Viešojoje bibliotekoje 15 15 100 

Ariogalos miesto fil. 1 0 0 

Kaimo filialuose 77 73 94,8 

Iš jų vaikams RMMVB 40 37 92,5 

Viešojoje bibliotekoje 2 2 100 

Ariogalos miesto fil. 1 0 0 

Kaimo filialuose 37 37 100 

Suorganizuoti mokomieji  renginiai 

Iš viso: 

 

126 

 

154 

 

122,2 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje 22 21 95,5 

Ariogalos miesto fil. 5 11 220 

Kaimo filialuose 99 122 123,3 

Iš jų vaikams RMMVB 61 70 114,8 

Viešojoje bibliotekoje 9 21 233 

Ariogalos miesto fil. 3 3 100 

Kaimo filialuose 49 46 93,9 

Uždavinys 1.1.3. Ugdyti įvairių amžiaus grupių visuomenės informacinį, kompiuterinį ir 

skaitmeninį raštingumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą. 
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Skaitmeninio 

raštingumo 

mokymai 

vartotojams 

 RMMVB 59 97 164,4 

Iš jų Viešojoje bibliotekoje 13 40 307,7 

Ariogalos miesto fil. 2 6 450 

Kaimo filialuose 44 51 116 

Iš jų vaikams RMMVB 21 27 128,6 

Viešojoje bibliotekoje 0 6 0 

Ariogalos miesto fil. 1 1 100 

Kaimo filialuose 20 20 100 

Bibliotekos 

vartotojų mokymų 

naudotis bibliotekos 

paslaugomis 

organizavimas 

Suorganizuotos ekskursijos, 

bibliografinės pamokėlės, apmokymai 

kaip naudotis el. katalogu ir kitomis 

bibliotekos teikiamomis paslaugomis 

31 49 158,1 

Iš jų Viešojoje bibliotekoje 17 32 188,2 

Ariogalos miesto fil. 0 0 0 

Kaimo filialuose 14 17 121,4 

Vaizdaus turinio 

kūrimo mokymai 

Mokomųjų renginių  8 8 100 

Apmokyta gyventojų 18 32 177,7 

Uždavinys 1.1.4. Organizuoti bibliotekose kūrybiškumą, socialinį aktyvumą skatinančias veiklas. 

Nevyriausybinių 

organizacijų ir  

klubų veiklos 

derinimas su 

Bibliotekos veikla 

Prie VB veikiantys neformalūs klubai  2 2 100 

Prie VB registruotos  asociacijos  3 3 100 

Bendradarbiavimas 

su RŠPT 

organizuojant 

veiklas viešojoje 

bibliotekoje 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 

studentams organizuoti užsiėmimai 

5 1 20 

Edukaciniai 

užsiėmimai 

vaikams 

Edukaciniai užsiėmimai su vaikais 

žaidimų kambaryje (VB) 

2/sav. 2/sav. 100 

Muzikinių popiečių 

pagalba 

reklamuojamas 

bibliotekos vinilinių 

plokštelių fondas  

Muzikinės popietės 9 8 88,8 

Uždavinys 1.1.5. Organizuoti literatūrinius-kultūrinius renginius, skirtus knygos, raštijos, 

visuomenės veikėjų kūrybai ir veiklai aktualizuoti, pažymėti svarbias istorines ir kultūrines datas. 

Prezidento Antano 

Smetonos metams 

paminėti 

organizuojami 

renginiai 

Suorganizuoti renginiai Kaulakių 

filiale ir VB 

3 3 100 
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Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos 

dienos paminėjimas 

Vykdytas projektas/ renginys 1 1 100 

Dailės galerijos 

veikla 

Suorganizuota meno parodų 7 7 100 

Lietuvos valstybės 

atkūrino šimtmečio 

renginių 

organizavimas 

Suorganizuoti  Lietuvos valstybės 

atkūrino šimtmečiui paminėti 

programos  renginiai  

2 2 100 

Tikslas 1.2. Užtikrinti Raseinių krašto rašytinio paveldo atminties saugojimą, kaupiant literatūrinius 

šaltinius, kraštotyros medžiagą ir kitus dokumentus reikalingus, mikrorajono gyventojų 

aptarnavimui. 

Uždavinys 1.2.1. Kaupti kraštotyrinę medžiagą, pildyti bibliotekos informacinę paieškos sistemą. 

Kraštotyros 

dokumentų fondo 

formavimas 

Dokumentų fondas papildytas naujais 

leidiniais 

20 31 155 

Įrašų kataloguose ir 

duomenų bazėse 

kūrimas 

Sukurti įrašai Nacionalinės 

bibliografijos duomenų bankui 

1700 1988 116,9 

Papildyti svetainėje 

„Raseinistika“ 

esančią informaciją, 

redaguoti esamą  

Papildyta skiltis „Fondai ir 

kolekcijos“ 

3 3 100 

Redaguota skiltis „Kraštiečiai“ 1 1 100 

Papildyta skiltis „Kraštotyros darbai“ 

elektroniniais ištekliais 

3 3 100 

Virtualios parodos „Mano žodžiai 

pasiilgo, kad būtų jie išgirsti“, skirtos 

poetui M. Martinaičiui pildymas 

1 1 100 

Uždavinys 1.2.2. Naudojantis įprastomis metodikomis sisteminti ir tvarkyti kraštotyros medžiagą. 

Rengti kraštotyros 

darbus 

Parengti ir papildyti kraštotyros 

darbai 

31 31 100 

Viešojoje bibliotekoje 2 4 50 

Ariogalos miesto fil. 1 1 100 

Kaimo filialuose 28 26 92,8 

Uždavinys 1.2.3. Rūpintis kraštotyros informacijos sklaida. 

Dokumentų apie 

Raseinių kraštą 

populiarinimas, 

kraštotyros darbų 

bei kitos 

kraštotyrinės 

medžiagos 

viešinimas 

Rajono spaudoje paskelbti straipsniai 

kraštotyros temomis  

4  12 300 

Suteikta konsultacijų kraštotyrine 

informacija besidomintiems 

asmenims 

20  50 250 

Ekskursijų skaičius Knygos muziejuje  

bei M. Martinaičio memorialiniame  

kambaryje  

14  25 178 
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Tikslas 1.3. Kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentų fondą. 

Uždavinys 1.3.1. Užsakyti, gauti ir sutvarkyti viešosios bibliotekos ir filialų naujus dokumentus bei 

tinkamai sutvarkyti nereikalingus arba netinkamus naudoti VB ir filialų dokumentu. 

Fondų papildymas 

dokumentais 

(knygos ir 

periodika) 

Gautų dokumentų skaičius,  fiz. vnt. 17000  17211 101 

Viešojoje bibliotekoje, fiz. vnt. 2700  3266 126 

Miesto filiale, fiz. vnt. 1100  1174 107 

Kaimo filialuose, fiz. vnt. 13200   12771 97 

Vidutiniškai 1 kaimo filialui, fiz. vnt. 574  555 97 

Periodinių leidinių 

gavimas ir 

tvarkymas 

Viešojoje bibliotekoje, pavad. 95  104 109 

Vidutiniškai 1 miesto filiale, pavad. 27  33 122 

Vidutiniškai 1 kaimo filiale, pavad. 19  18 95 

Pasenusio turinio, 

neaktualių knygų 

bei kitus 

dokumentų 

atrinkimas ir 

nurašymas 

Nurašyta dokumentų,   fiz. vnt. 20000  23019 115 

Viešojoje bibliotekoje fiz. vnt. 3900  10951 109 

Miesto filiale fiz. vnt. 900  899 100 

Kaimo filialuose fiz. vnt. 15200   17772 117 

Vidutiniškai 1 kaimo filialui fiz. vnt. 661 773 116,9 

Fondų patikrinimas t fondų patikrinimai  4  5 125 

Uždavinys 1.3.2. Dirbti su LIBIS PĮ. 

Naujų bibliografinių 

įrašų kūrimas 

Sukurtų įrašų skaičius 2500 3699 148 

Bibliografinių įrašų 

redagavimas 

Redaguotų įrašų skaičius 500 1850 370 

VB skaityklos 

fondo 

perkatalogavimas 

Perkataloguotų dokumentų skaičius 600 1780 296 

Uždavinys 1.3.3. Naujų dokumentų pirkimus atlikti elektroninėmis priemonėmis per CVP IS 

Naujų dokumentų 

užsakymas 

Užsakytų dokumentų skaičius, fiz. vnt. 4150  3997 96,3 

Dokumentų 

pirkimas per CVP IS 

Perkamų dokumentų kiekis fiz. vnt. 4000  3940 98,5 

Pirkimų skaičius  16  14 87,5 

Tikslas 1.4. Atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, įdiegti naujas technologijas. 

Uždavinys 1.4.1.  Įsijungti į projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimą 

Dalyvavimas LNB 

projekte 

Bibliotekos struktūrinių vienetų, 

dalyvaujančių projekte ir gaunančių 

bazinį paketą, skaičius 

16 4 25 

Specifinių paketų skaičius VB 3 2 66,7 

Tikslas 1.5. Pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės 

narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą, mokymąsi visą gyvenimą. 
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Uždavinys 1.5.1. Viešinti bibliotekos veiklą spaudoje; interneto svetainėse. 

Informacijos 

pateikimas  vietinei 

(rajono) spaudai  

Parašyti informaciniai pranešimai 

(straipsniai) 

237  318 134,1 

Viešojoje bibliotekoje 27  50 185 

Ariogalos miesto filiale 13  21 161 

Kaimo filialuose 197 247 125,4 

Informacijos 

pateikimas  

respublikinei 

spaudai 

Parašyti informaciniai pranešimai 

(straipsniai) 

3  6 200 

Uždavinys 1.5.2. Pristatyti visuomenei  Bibliotekos teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas. 

Informacinių 

lankstinukų, 

skirtukų paruošimas 

Paruoštų informacinių priemonių 

skaičius (lankstinukų, skirtukų ir kt.) 

300  437 145,7 

Tikslas 1.6. Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių 

atnaujinimo renginiuose, šviesti juos aktualiais visuomenei bei darbdaviui klausimais. 

Uždavinys 1.6.1. Planuoti ir organizuoti metodines dienas, mokymus, seminarus, pasitarimus, 

pasitelkiant į pagalbą profesinės srities žinovus, kitų specialybių atstovus. 

Seminarų 

organizavimas 

Suorganizuotas seminaras, skirtas 

kraštotyros išteklių bibliotekose 

komplektavimo klausimams aptarti  

1  1 100 

Darbuotojų 

pasitarimų 

organizavimas 

Suorganizuoti darbuotojų pasitarimai  8 8 100 

Uždavinys 1.6.2. Rengti pranešimus, metodines rekomendacijas aktualiais bibliotekinės veiklos 

klausimais, užtikrinti informacijos apie naujausius pasikeitimus bibliotekininkystės srityje sklaidą. 

Pranešimų rengimas 

ir pristatymas 

Parengti ir pristatyti pranešimai  12  18 150 

Metodikos 

rekomendacijų 

parengimas 

Parengtos ir pristatytos metodinės 

rekomendacijos  bibliotekinės veiklos 

klausimais 

2 2 100 

Tikslas 1.7. Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti darbo kontrolę ir stebėseną. 

Uždavinys 1.7.1. Teikti aktualią darbinę informaciją, konsultuoti darbuotojus bibliotekinio darbo 

veiklos klausimais. 

Konsultacijos dėl 

statistinių duomenų 

pateikimo LIBIS 

klausimais 

Suteiktos konsultacijos  24 24 100 

Konsultacijos dėl 

paraiškų teikimo 

mokamų renginių 

finansavimui 

Suteiktos konsultacijos darbuotojams 

dėl paraiškų teikimo, prioritetinių 

veiklų pasirinkimo 

24 24 100 
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Uždavinys 1.7.2. Pagal iš anksto suplanuotą grafiką organizuoti išvykas į filialus, tikrinti ten 

dirbančių darbuotojų veiklą, vykdyti stebėseną, apsilankyti jų organizuojamuose renginiuose. 

Bibliotekinės 

dokumentacijos 

tikrinimas, 

darbuotojų veiklos 

stebėsena jų darbo 

vietoje 

Patikrinta bibliotekinė dokumentacija,    

filialų skaičius 

24 24 100 

Tikslas 1.8. Bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis bibliotekomis, 

institucijomis, organizuoti renginius, dalyvauti bendroje projektinėje veikloje. 

Uždavinys 1.8.1. Raginti darbuotojus pristatyti savo filialo gerąją darbo patirtį, organizuojant 

išvažiuojamąjį renginį pasirinktame filiale. 

Pasidalinimas 

gerąja darbo 

patirtimi su 

kolegomis 

Suorganizuota metodinė diena 1  1 100 

Tikslas 1.9. Kaupti, analizuoti bibliotekų veiklos rodiklius, tirti bibliotekos vartotojų poreikius, 

numatyti priemones veikloms gerinti 

Uždavinys 1.9. 1. Susisteminti ir išanalizuoti gautus RMMVB veiklos duomenis bei paruošti veiklos 

analizę 

Filialų bei skyrių 

tekstines veiklos 

ataskaitų 

surinkimas, 

apibendrinimas, 

rajono bibliotekų 

veiklos ataskaitos 

parengimas 

Veiklos ataskaita  pateikta LNB 

Bibliotekininkystės centrui, Kauno 

apskrities viešajai bibliotekai, 

Raseinių rajono savivaldybei, 

pristatyta darbuotojų susirinkimo 

metu 

1  1 100 

Uždavinys 1.9.2. Atlikti vartotojų poreikių tyrimus, numatyti priemones paslaugų gerinimui 

Vartotojų 

pasitenkinimo lygio 

teikiamomis 

paslaugomis tyrimo 

analizė, priemonių 

Bibliotekos 

paslaugų veiklai 

gerinti numatymas 

Vartotojų poreikių apklausa 1 1 100 
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III SKYRIUS 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Tinklo pokyčių 2019 m. nebuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. rajone buvo 10 išorinių aptarnavimo punktų, kuriuos aptarnavo Bibliotekos filialų 

darbuotojai: Kaulakių (Akstinuose ir Pikčiūnuose), Milašaičių (Lenkeliuose), Paupio (Gervinėje), 

Verėduvos (Didžiuliuose), Kalnujų (Bliūdžiuose), Katauskių (Bogušiškiuose ir Lyduvėnuose) ir 

Pryšmančių (Alėjuose), Berteškių (Saugailiuose). 

Vidutiniškai viename išoriniame aptarnavimo punkte užregistruota 14 skaitytojų, o 1 

skaitytojui išduota vidutiniškai po 22 dokumentus. Išoriniuose aptarnavimo punktuose 

aptarnaujama 1,9 % vartotojų. Analizuojant atskiro filialo vartotojų sutelkimo rodiklius, knygų 

išdavimo punktuose vidutiniškai aptarnaujama apie 8-23 % filialo vartotojų. Siekiant sutelkti 

daugiau vartotojų išoriniuose aptarnavimo punktuose, kaip ir daugelyje kitų veiklos sričių, 

reikalingas individualus darbas su gyventojais bei vietos bendruomenių lyderiais. 

Atsižvelgiant į gyventojų skaičių mikrorajone, nustatytas nepilnos darbo savaitės vartotojų 

aptarnavimas 9 filialuose: 4 filialai aptarnavo skaitytojus 20 val. per savaitę, 5 filialai - po 30 val. 

per savaitę. Darbo laikas šiuose filiuose nustatytas atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius, 

moksleivių sugrįžimo iš mokyklų laiką, gyventojų užimtumą.  

Vykstant gyventojų migracijai, kai kuriuose filialų aptarnaujamuose mikrorajonuose 

gyventojų skaičius laba mažas, todėl  2020 m. numatoma RMMVB tinklo pertvarka. 

 

IV SKYRIUS 

DOKUMENTŲ FONDO FORMAVIMAS 

 

Bibliotekos dokumentų fondas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 215297 fiz. vnt. Per 2019 m. 

dokumentų fondas sumažėjo 5805 fiz. vnt. (3 proc.)  

Viešoji biblioteka 

Ariogalos miesto filialas 23 kaimo filialai (3 sujungti su 

mokyklų bibliotekomis) 

10 bibliotekinių punktų 
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Nr.1 lentelė 

Aprūpinimas dokumentais 2017-2019 m. 

Bibliotek

a 

Fondo apimtis metų 

pabaigoje, fiz.vnt.  

Pokytis 

2018/2019 

m. (+;-) 

1 

gyventoju

i tenka 

dokument

ų 

1 

vartotojui 

tenka 

dokument

ų 

1 000 

gyventojų 

tenka 

dokument

ų 
2017 

m. 

2018 

m. 
2019 m. 

Fiz. 

vnt. 

Proc

. 

VB 87762 86823 85741 -1082 -1 8,8 27,4 8574 

MF 12301 12000 12275 +275 +2 4,4 18,2 4092 

KF 129012 122282 117281 -5001 -4 6,0 29,1 5864 

RMMVB 229075 221102 215297 -5805 -3 6,7 27,5 6728 

 

2019 m. Biblioteka gavo 17211 fiz. vnt. dokumentų, o tai yra 1 proc. mažiau, negu 

praėjusiais metais. Visi bibliotekinių dokumentų viešieji pirkimai suorganizuoti apklausos būdu per 

CVP IS. Apklausos būdu užprenumeruoti ir periodiniai leidiniai 2020 metams. Spaudos 

prenumeratai skirta 15,3 tūkst. Eur. Periodiniai leidiniai užprenumeruoti prieš tai atlikus filialų 

darbuotojų  apklausą dėl leidinių aktualumo vietos gyventojams. 

Per metus vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 555 fiz. vnt., 164  pavad. dokumentų, t. 

y. 22 fiz. vnt., 8 pavad. mažiau, negu 2018 m.  

Per metus periodinių leidinių gauta 10569 fiz. vnt., 160 pavad., tai sudaro 61,4 proc. 

gaunamų naujų dokumentų. Prenumeruojamų periodinių leidinių gauta 104 pavad., kiti gauti 

paramos būdu.  

Periodinių leidinių gavimas: 

- VB 1340 fiz. vnt., 132 pavad. (prenumeruojamų periodinių leidinių 97 pavad., periodiniai 

leidiniai sudaro 41 proc. naujų dokumentų); 

- Ariogalos miesto filialas 671 fiz. vnt., 73 pavad. (prenumeruojamų periodinių leidinių 33 

pavad., periodiniai leidiniai sudaro 57,2 proc. naujų dokumentų); 

- vidutiniškai kaimo filialas gavo 372 fiz. vnt., 24 pavad. (prenumeruojamų periodinių 

leidinių 18 pavad., periodiniai leidiniai sudaro 67 proc. naujų dokumentų).  

2019 m. gauta periodinių leidinių 187 fiz. vnt. mažiau, tačiau 24 pavad. daugiau, negu 

2018 m. Periodinių leidinių kiekis sumažėjo, nes 2019 m. buvo  sustabdyta kelių periodinių leidinių 

(žurnalo „Cosmopolitan“, rajoninio laikraščio „Naujas rytas“) leidyba. Be to, mažėjo kai kurių 

žurnalų periodiškumas, pvz., kartą per mėnesį leidžiami žurnalai pradėti leisti kartą per ketvirtį. 

Gautų pavadinimų skaičius didėjo, nes filialų darbuotojai užsisakė skirtingų pavadinimų periodinius 

leidinius. 
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Nr. 2  lentelė 

Bibliotekai skiriamos lėšos dokumentų įsigijimui 2017-2019 m. 

Metai 

Skirta lėšų, Eur 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

LR KM Savivaldybės Projektų 

lėšos 

2017 50538,85 26832,00 23500,00 206,85 

2018 48076,87 27867,00 20107,01 102,86 

2019 48108,10 27542,00 20566,10 0 

Skirtumas 2018/2019 m., 

procentai 

+1 -1 +2 100 

Metai 

Skirta lėšų  (Eur) 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

LR KM Savivaldybės Projektų 

lėšos 

2017 1,51 0,80 0,70 0 

2018 1,48 0,86 0,62 0 

2019 1,49 0,85 0,64 0 

Skirtumas 2018/2019 m., 

procentai 

+1 -1 +3 0 

 

Siekiant sustiprinti fondų apsaugą, buvo patikrinti Milašaičių, Pramedžiavos, Paupio ir 

Girkalnio filialų fondai. 3 filialų fondo patikrinimai atlikti nauju būdu, naudojant brūkšninius 

skaitytuvus. Pramedžiavos filiale fondas tikrintas pagal inventoriaus knygas, kadangi labai daug 

dokumentų neturėjo brūkšninių kodų. Bibliotekų fonduose rasti ir nurašyti trūkstami bei susidėvėję 

dokumentai, vietoj trūkstamų dokumentų atstatyti nauji leidiniai, surašyti patikrinimo aktai. 

V SKYRIUS 

BENDRUOMENĖS APTARNAVIMAS 

Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone ataskaitiniais metais, lyginant su 2018 m., sumažėjo 

278 gyventojais. Raseinių mieste ataskaitiniais metais sumažėjo 159 gyventojais, kaimuose - 135. 

Ariogalos mieste gyventojų nežymiai padaugėjo (16 žmonių). Tačiau lyginant 2017-2019 metų 

laikotarpį rajone sumažėjo 1235 gyventojais.  

Nr.3 lentelė 

Gyventojų sutelkimas bibliotekose  2017-2019 m. 

  
  

B
ib

li
o

te
k

a
 Gyventojų skaičius 

aptarnaujamame 

mikrorajone 

Vartotojų skaičius 
Gyventojų sutelkimo 

procentas 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 
2018 

m. 

2019 

m. 
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a) Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai 

VB 10249 9932 9773 3026 2950 3128 29,5 29,7 32,0 

MF 2830 2759 2775 673 674 675 23,8 24,4 24,3 

KF 20388 19819 19684 4201 4184 4033 20,6 21,1 20,5 

RMM

VB 

33467 32510 32232 7900 7808 7836 23,6 24,0 24,3 

b) Vaikų sutelktumo rodikliai 

VB 1649 1624 1383 832 833 835 50,5 51,3 60,4 

MF 323 330 353 300 303 303 92,9 91,8 85,8 

KF 3040 2952 2764 1262 1237 1142 41,5 41,9 41,3 

RMM

VB 

5012 4906 4500 2394 2373 2280 47,8 48,4 50,7 

 

Analizuojant priežastis, galima tik numanyti, kas paskatino gyventojus apsilankyti rajono 

viešosiose bibliotekose. Viena iš jų - bibliotekininkų individualus darbas, pokalbiai, su esamais ir 

potencialiais vartotojais. Dėl vaikų gyventojų lankymosi ir užregistravimo bibliotekose vedami 

individualūs pokalbiai su tėvais, ikimokyklinių įstaigų darbuotojais, mokytojais. Taip pat gyventojų 

lankymąsi bibliotekose galėjo paskatinti ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ viešinimas, reklama bei 

organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai, naujų paslaugų (robotikos kūrybinių dirbtuvių) 

teikimas, skaitytojų klubų „Serbenta“ ir „Gijos“ veikla,  visoje šalyje vykdomos skaitymo skatinimo 

„Vasara su knyga“ organizavimas ir reklama. 

Vienas iš labiausiai bibliotekų paslaugų naudojimą parodančių rodiklių yra vartotojų 

apsilankymai bibliotekose ir pasinaudojimas įvairiomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, ne tik 

dokumentų skolinimusi į namus ar jų panauda vietoje. Tai ir lankymasis renginiuose, 

pasinaudojimas vieša interneto prieiga bei kompiuteriais, mokymasis naudotis kompiuteriu, 

mokymasis dirbti kitomis programomis bei duomenų paieška internete. Taip pat ir Bibliotekos 

teikiamos mokamos paslaugos - dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas, įrišimas, 

patalpų nuoma - pritraukia lankytojus. 

Nr.4 lentelė 

Apsilankymų Bibliotekoje skaičius 2017-2019 m. 

  
  
  
  
  

B
ib

li
o
te

k
a
 

Apsilankymų skaičius Vidutinis apsilankymų 

skaičius, tenkantis 1 

bibliotekai 
Iš viso 

Iš to skaičiaus vaikų 

apsilankymų skaičius 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

VB 43045 40929 41994 9899 10138 11694 43045 40929 41994 

MF 10088 10556 11478 4742 4722 5030 4742 10556 11478 

KF 88963 83377 78444 40724 34722 32262 1770,6 3625,1 3410,6 

RMMVB 142096 134862 131916 55365 49582 48986 5683,8 5394,5 5276,6 
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Ataskaitiniais metais Bibliotekoje dokumentų išduotis didėjo, buvo išduota 208218 fiz. 

vnt. Tai sudarė 4,5 proc. dokumentų išduoties daugiau nei 2018 metais. 

Nr. 5 lentelė 

Dokumentų išduotis 2017-2019 m. 

B
ib

li
o
te

k
a
 

Išduotų dokumentų skaičius Vidutinis 1 bibliotekos 

išduotų dokumentų 

skaičius 
Iš viso 

Iš to skaičiaus  išduota 

dokumentų vaikams 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

VB 72176 69141 78727 16899 16391 16636 72176 69141 78727 

MF 16631 17194 17594 6863 6889 6986 16631 17194 17594 

KF 113772 112969 111897 31610 28521 26715 4946,6 4911,7 4865,1 

RMMVB 202579 199304 208218 55372 51801 50337 810316 797216 832872 

 

Nr. 6  lentelė 

Vartotojų skaitymo intensyvumas 2017-2019 m. 

Biblioteka 

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

VB 23,9 23,4 25,2 20,3 19,7 19,9 

MF 24,7 25,5 26,1 22,9 22,7 23,1 

KF 27,1 27,0 27,7 25,0 23,1 23,4 

RMMVB 25,6 25,5 26,6 23,1 21,8 22,1 

 

Tarpbibliotekinio aptarnavimo (TBA) paslauga pasinaudojo 10 Bibliotekos vartotojų. 

Jiems parsiųsti 9 originalai ir 1 kopija. Knygos gautos iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, 

kopija - iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos. Buvo užsakyti tiesioginiam darbui, saviugdai bei 

istorijos pažinimui reikalingi leidiniai. 

2019 m. Bibliotekoje parengtas 31 kraštotyros darbas. Iš jų 6 teminiai aplankai: 3 

straipsnių rinkiniai apie kaimo filialų mikrorajonų vietoves, 2 darbai apie nykstančius ar išnykusius 

rajono kaimus, 1 bibliografijos rodyklė. Parengta 18 aplankų apie bibliotekų veiklą: 13 metraščių, 3 

fotometraščiai.  

Kraštotyriniai leidiniai: 

1. Rasupis: Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalas Nr. 2; 

2. Raseinių krašto šauliai 1919-1940: [knygos rankraštis] / parengė Jonas Brigys; 

3. Raseiniai 2020 [Kalendorius] / parengė Jonas Danauskas, Jonas Brigys; 

4. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos metraštis. 2018 metai / parengė 

Asta Kriščiokaitienė. – Raseiniai, 2019. – 92 p.: iliustr. – Mašin., įrištas. 
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2019 m. Bibliotekos fonduose buvo saugomi 262 kultūros paveldo objektai, naujų 

neįsigyta. Suskaitmeninti 3 dokumentai. Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų per 

metus buvo 194 vnt. Suskaitmeninti dokumentai paskelbti Bibliotekos interneto svetainėje 

https://www.raseiniai.rvb.lt/skaitmeninti-leidiniai/ :   

- Vidurinių amžių istorijos chronologija / pertaisė ir vertė G.B. - 1-oji laida. - Raseiniai: S. Kadušino 

sp., 1924. - 60 p. 

- Naujųjų amžių istorijos chronologija / pertaisė ir vertė G. B. - 1-oji laida. - Raseiniai: S. Kadušino 

sp., 1924. - 46 p. 

- Skenduoliai: trijų dalių pjesė / Brieux ; vertė Mingailaitė-Tumėnienė. - [s.l.] : [s.n.], 1922 

(Raseiniai: S. Kadušino sp.). - 75 p. : iliustr. 

Parengta virtuali paroda:  

- Viktoro Viskonto tapyba / parengė Asta Kriščiokaitienė 

Papildyta virtuali paroda: 

- Virtualios parodos „Marcelijus Martinaitis“ skilties „Atminimo įamžinimas“ pildymas. 

Elektroniniai leidiniai: 

- Išnykę ir nykstantys Raseinių rajono kaimai / parengė Jonas Brigys ir filialų darbuotojai; 

- Poezijos pavasarėlis 2019 / parengė Lina Levickienė, maketavo Rūta Gudžiūnienė; 

- Žurnalas „Rasupis“ 2018 m. Nr. 1; 

- Diskas „Raseiniai su Jonu Brigiu ir Arnu Zmitra: LRT radijo laida „Atrask Lietuvą“ su Jolanta 

Jurkūniene.  

Renginiai – viena iš Bibliotekos veiklos formų, kuri pritraukia ir vartotojus, ir lankytojus, 

kurie nėra registruotais vartotojais. Žodinių ir kompleksinių renginių gausa ir jų lankomumas 

neabejotinai turi įtakos Bibliotekos lankytojų skaičiui. Dalis vykusių renginių buvo finansuojami iš 

Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Ir tai padėjo įgyvendinti Bibliotekos išsikeltus 

kultūrinius, edukacinius tikslus, sutelkti visuomenę svarbių istorinių kultūrinių įvykių paminėjimui. 

Edukaciniai renginiai vaikams Bibliotekoje buvo vykdomi Kultūros tarybos finansuojamo projekto 

„Dailininkas ir vaikiška knyga 2019“ lėšomis arba organizuojami pagal pačių bibliotekininkų 

paruoštas edukacines programas. Apie visus renginius gyventojai informuojami Bibliotekos 

internetinėje svetainėje ir socialinėje Faceboook paskyroje. 

Nr.7 lentelė 

Bibliotekos organizuotų 2017-2019 m. renginių* skaičius 

Biblioteka 

Vyko renginių iš 

viso 

Iš to skaičiaus 

Žodiniai Kompleksiniai Parodos 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

a) Bendri renginių rodikliai 

VB 94 163 124 37 82 34 7 16 15 32 52 54 

https://www.raseiniai.rvb.lt/skaitmeninti-leidiniai/
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MF 68 73 56 23 19 13 0 1 0 40 49 32 

KF 750 691 658 300 224 207 80 89 73 328 262 256 

RMMVB 912 927 838 360 325 154 87 106 88 400 363 342 

b) Renginių vaikams rodikliai 

VB 70 79 65 31 42 18 0 4 2 22 21 24 

MF 36 42 27 15 12 7 0 1 0 20 27 17 

KF 386 334 296 172 122 115 52 48 37 135 111 98 

RMMVB 492 455 388 218 176 140 52 53 39 177 159 139 

*įskaitant ir edukacinius renginius 

Iš programos „Susitikime bibliotekoje“ lėšų suorganizuoti 59 renginiai. 2019 metais jos 

įgyvendinimui Raseinių rajono savivaldybė skyrė 5975 Eur. 2018 m. - 5800 Eur, 2017 m. - 4800 

Eur. Bibliotekos parengto projekto „Dailininkas ir vaikiška knyga 2019“ įgyvendinimui iš KT gauta 

gauta 4000 Eur, iš kitų  projektų (KAVB), kuriuose buvome partneriais, gauta paslaugų/renginių ar 

priemonių renginiams už 2320 Eur.   

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis Bibliotekoje vyko tokie renginiai, kaip: 

tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Lets talk about Syria“ vaikų piešinių parodos „Aš 

esu iš Sirijos, aš taip pat esu žmogus“ atidarymas (organizatoriai - Iskenderuno provincijos 

nacionalinis švietimo direktoratas (Turkija) ir Girkalnio pagrindinė mokykla, mokytojas V. Feiza); 

konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“ laureatų kūrinių parodos atidarymas, laureatų apdovanojimas 

(organizatorius - „Dubysos“ regioninio parko direkcija, kultūrologė L. Pečkaitienė); Raseinių rajono 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių 

konkurso „Atvirukas Lietuvai“ laureatų pagerbimo šventė (organizatoriai - Raseinių Viktoro 

Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos); rajoninis pradinių klasių meninio 

skaitymo konkursas „Tėviškės spalvos“ (organizatoriai - Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokytojos); kasmetinis konkursas „Raseiniškių protai“ (organizatorius – 

VšĮ „Atrask Raseinius“) ir kt. Toks bendradarbiavimas praplečia lankytojų ratą, didina Bibliotekos 

žinomumą. 

Nors ataskaitiniais metais renginių skaičius sumažėjo, tačiau lankytojų renginiuose 

sulaukta daugiau. Daug lankytojų pritraukė Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas 

renginys „Skambėk, lietuviškas žodi“, vykęs Raseinių miesto Nepriklausomybės gynėjų aikštėje. 

Gausus būtys lankytojų atvyko į mums nelabai įprastą, bet literatūros pristatymui bei Europos 

dienai paminėti skirtą renginį Pauliaus Strasevičiaus kulinarinės knygos „Vieno kąsnio užkandžiai“ 

pristatymą. Europos dienai ir Europos Parlamento rinkimams skirti „Eurodebatai“ išsiskyrė nauju 

formatu, tiesiogine transliacija iš Bibliotekoje vykusių diskusijų.  

Nr. 8 lentelė 

Bibliotekos organizuotų 2018-2019 m. renginių* lankytojų skaičius 
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Bibliotek

a 

Lankytojų iš viso 

iš jų 

Vaikų renginių 

lankytojai 

Edukacinių 

renginių 

lankytojai 

Kraštotyros 

renginių lankytojai 

2018 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2018 m. 2019 m. 

VB 2654 5201 1263 1446 341 442 407 519 

MF 936 1462 424 705 103 78 0 0 

KF 11009 10224 4447 4166 951 1203 226 1155 

RMMVB 15862 16887 8465 6317 1736 2165 1040 2193 

 

Bibliotekoje ir toliau vyksta skaitmeninio raštingumo mokymai rajono gyventojams. 

Projekte „Prisijungusi Lietuva“ konsultantais užregistruoti 26 Bibliotekos darbuotojai, 5 iš jų – 

užsiregistravę kaip lektoriai. 2019 m. Bibliotekoje suorganizuoti 75 mokymai pagal projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ paruoštas mokymo programas. Mūsų darbuotojai apmokė 144 žmones (14 

grupių) pagal pradedančiųjų mokymų programą ir 655 žmones (62 grupes) pagal pažengusiųjų 

mokymų programas.  

Viešos interneto prieigos (VIP) paslaugos teikiamos visuose filialuose. Pagal 2018-2021 

m. LNB įgyvendinamą infrastruktūros projektą 2019 m. VIP įranga atnaujinta VB ir Nemakščių bei 

Šiluvos KF. Wi-Fi ryšys yra daugelyje VIP, tačiau dėl įvairių priežasčių nėra pakankamai geras. 

Pagal infrastruktūros projektą buvo numatyta, kad bus galima apskaityti interneto seansus per Wi-Fi 

ryšį Bibliotekoje prisijungusiuosius su mobiliaisiais įrenginiais (planšetėmis, telefonais), bet kol kas 

ši funkcija nėra tinkamai įdiegta. 

Nr.9  lentelė 

Interneto paslaugų naudojimo pokyčiai 2017-2019 m. 

 

2019 m. virtualių apsilankymų skaičius – 14710. Bibliotekos tinklalapyje 

www.raseiniai.rvb.lt  priskaičiuoti 6175 virtualūs apsilankymai; elektroniniame bibliotekos kataloge 

(LIBIS) priskaičiuoti 7000 (2018 m. – 2846) virtualūs ; „EBSCO Publishing“ duomenų bazėje – 

 Interneto paslaugų 

vartotojai 

Interneto paslaugų 

vartotojų apsilankymai 

Interneto seansų 

skaičius 

 2017 

m. 

2018

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019

m. 

VB 698 688 707 4007 3665 4122 5231 4559 4831 

MF 206 228 228 2617 2224 2184 2617 2224 2184 

KF 1431 1166 1122 19394 15077 13414 22498 16999 15157 

RMMVB 2335 2082 2057 26018 20966 19720 30346 23782 22172 

http://www.raseiniai.rvb.lt/
http://www.ebscohost.com/
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868 (2018 m. – 1332); „Infolex“ duomenų bazėje – 582 (2018 m. – 442); „Naxos Music Library“ 

duomenų bazėje – 13 (2018 m. – 26); „Vyturio“ – 72 (2018 m. – 60).  

2019 metais padidėjo elektroninių paieškų skaičius – 29922 (2018 m. – 23118). 

Elektroninių paieškų skaičių sudarė Bibliotekos elektroniniame kataloge (LIBIS) įvykdytos 26635 

(2018 m. – 18932) paieškos; „EBSCO Publishing“ duomenų bazėje įvykdytos 2996 (2018 m. – 

3744) paieškos; „Infolex“ duomenų bazėje įvykdyta 291 (2018 m. – 442) paieška. Vartotojai 

nuolatos individualiai konsultuojami ir apmokomi naudotis elektroniniu Bibliotekos katalogu, 

duomenų bazėmis. 

VI SKYRIUS 

PERSONALAS 

Iš viso 2019 m. Bibliotekoje buvo patvirtintas 51 etatas, dirbo – 50 darbuotojų, iš jų 

profesionalių bibliotekininkų – 43, kitų darbuotojų - 7. 12 darbuotojų dirbo nepilną darbo dieną. 1 

darbuotoja  buvo vaiko auginimo atostogose.   

Nr. 10  lentelė 

Darbuotojų išsimokslinimas 

 Aukštasis Aukštesnysis 

Iš viso Iš jų 

bibliotekinis 

Iš viso Iš jų 

bibliotekinis 

VB 11 5 7 7 

MF 1 0 1 1 

KF 10 4 11 6 

RMMVB 22 9 19 14 

Iš 43 rajono bibliotekininkų 51,2 % turi aukštąjį ir 44,2% aukštesnįjį išsilavinimą. VB 61,1 

% bibliotekininkų turi aukštąjį, 38,9 % – aukštesnįjį išsilavinimą, Ariogalos miesto filiale 1 turi 

aukštąjį išsilavinimą, kitas – aukštesnįjį.  

Nr. 11  lentelė 

Darbuotojų etatų skaičius 

 Iš viso etatų Iš jų bibliotekininkų 

VB 25,75 17,5 

Ariogalos miesto fil. 2,2 2 

Kaimo fil. 23,05 19,5 

Bibliotekoje 51 39 

39,1 % kaimo filialų darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką. Pagal aptarnaujamo mikrorajono 

gyventojų skaičių darbo krūvis Berteškių, Paliepių, Pašaltuonio, Užkalnių bei Vosiliškio filialuose – 

0,5 etato, o Gruzdiškės, Milašaičių, Pramedžiavos ir Paupio filialuose –  0,75 etato. 2020 m. darbo 

krūvis bus peržiūrimas ir koreguojamas. 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjs9DhodrYAhWFXSwKHbtPCdMQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.naxosmusiclibrary.com%2F&usg=AOvVaw3ZNivIT5WL0LQDP0oHhrR6
http://www.ebscohost.com/
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Ataskaitiniais metais buvo suorganizuoti 8 visuotiniai darbuotojų susirinkimai, skirti 

svarbiausiems ir aktualiausiems profesinės veiklos klausimams aptarti, susidariusioms problemoms 

išspęsti ir pan. Šiuose pasitarimuose, buvo aptariamos ir nagrinėjamos Bibliotekos veiklos 

aktualijos: skaitytojų aptarnavimas, kraštotyros ir informacinė veikla, naujų technologijų diegimas, 

fondų komplektavimas, nurašymas ir kt., pristatomi ir analizuojami veiklos statistikos rodikliai, 

naujų paslaugų teikimo aspektai, aptariami įgyvendinamų projektų ir renginių organizavimo 

klausimai. Pasitarimų metu darbuotojai dalinosi savo žiniomis, įgytomis seminaruose, buvo 

pagerbiami darbuotojai darbo jubiliejų progomis. 

Per metus į padalinius išvykta 32 kartus (2018 m. – 27). Buvo apsilankyta visuose 

filialuose. Kai kuriuose padaliniuose darbo kokybės pažeidimai yra pasikartojantys, todėl šių 

padalinių darbuotojams buvo pateikti raštiški įspėjimai, aptariama susidariusi situacija 

administraciniuose posėdžiuose bei atliekant metinį veiklos vertinimą. 

 

VII SKYRIUS 

FINANSAVIMAS IR MATERIALINĖ BAZĖ 

2019 metais RMMVB lėšų gavo 647,8 tūkst. Eur veiklų finansavimui. Ataskaitiniais 

metais ilgalaikio turto remontui išleista 21,1 tūkst. Eur. Sutvarkyti VB pagrindinio įėjimo laiptai, 

nes jau buvo avarinės būklės. Pakeistas ir Butkiškės filialo patalpų stogas. Vartotojams skirtų 

kompiuterių tinklas atnaujinamas iš LNB projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje infrastruktūroje“. 2019 m. nupirkti ir pakeisti darbuotojams skirtų 

kompiuterių vaizdo ekranai. Taip pat įsigyti 3 nešiojamieji kompiuteriai. VB yra 8 stacionarūs 

telefonai (5 numeriai) ir 4 mobilieji telefonai. 

Ataskaitiniais metais buvo 6 kaimo filialai, kuriuose šaltuoju metu laiku patalpos šildomos 

krosnimis arba krosnelėmis ir 4 kaimo filialai, kuriuose šildoma su elektros šildymo sistema. Kaimo 

filialų patalpos suremontuotos, tačiau esant seniems pastatams kaskart iškyla nenumatytų problemų 

ir nenumatytų lėšų poreikis. VB reikalingas kapitalinis sienos ir pagrindinės laiptinės  remontas, nes 

praėjus 10 – mečiui po renovacijos atsirado gan didelių įtrūkimų.  

Nr. 12  lentelė 

Įstaigos veiklai vykdyti gautos išlaidos ir jų panaudojimas 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Gauta lėšų (tūkst. Eur): 572,4 615,2 647,8 

iš savivaldybės  539,1 577,3 613,7 

valstybės (KM lėšos komplektavimui) 26,8 27,9 27,5 

už mokamas paslaugas  0,9 2,6 3,5 

juridinių ir fizinių asmenų parama  0 0,1 0,1 
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projektai 5,6 7,3 3,0 

Išlaidos (tūkst. Eur):  572,4 615,2 647,8 

darbo užmokesčiui   314,1 341,9 482,9 

socialinio draudimo įmokos  96,2 106,0 8,4 

dokumentų įsigijimui   50,3 48,1 48,1 

elektroninei informacijai  0 0 0 

ryšio paslaugos 5,7 6,1 6,2 

transporto išlaikymas 1,8 2,5 2,6 

kitos prekės (su reprezentacinėms) 24,5 28,8 28,2 

komandiruotės 0,6 0,6 1,1 

ilgalaikio turto remontas 30,3 17,3 21,1 

kvalifikacijos kėlimas 1,0 0,6 0,7 

komunalinės paslaugos 28,2 33,6 30,7 

kitos paslaugos 6,7 8,6 0 

darbdavių socialinė parama 1,5 1,8 3,7 

vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 0,6 0,6 0,6 

 

VIII  SKYRIUS 

IŠVADOS 

Pasiekimai 

 Fondų apyvartos koeficientas visur padidėjo 0,1, tik Ariogalos MF išliko stabilus. 

 Bendras gyventojų sutelkimo proc. padidėjo 0,3 proc., VB - 2,3 proc. 

 2019 m., vykdant įsipareigojimus projektui „Prisijungusi Lietuva“, apmokyta kompiuterinio 

raštingumo pradedančiųjų programomis 144 gyventojai, o pažengusiųjų programomis – 655 

gyventojai. 

 Sėkmingai parengti ir įgyvendinti projektai: „Dailininkas ir vaikiška knyga 2019“, „AŠ ir 

ES“. Gautos lėšos šių projektų įgyvendinimui - 2800 Eur. 

 Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, organizuojant projektų veiklas ir renginius, gauta 

parama veiklai, kvalifikacijos kėlimui, nupirktos priemonės už 2520 Eur. 

 Sėkmingai įgyvendinta kultūrinių renginių programa „Susitikime bibliotekoje“. Šiai 

programai įgyvendinti buvo skirta 5975 eurai, įgyvendinimo metu suorganizuoti 59 renginiai. 

 Sėkmingai vykdomi veiklos vertinimai, darbuotojai skatinami aktyviau ieškoti naujų darbo 

formų, būti lyderiais. 

 Padidėjęs vaikų užimtumas Bibliotekoje atsidariusiose kūrybinėse dirbtuvėse, naujos veiklos 

ir užsiėmimai su konstruktoriais pritraukė žingeidžių vartotojų. 

 2019 metais buvo parengtas ir išleistas antrasis Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalo 

„Rasupis“ numeris. 
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Trūkumai ir problemos 

 Mažai atliekama veiklos ir vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimų, jie nėra kokybiški ir 

gerai išanalizuoti, todėl rezultatus sudėtinga pritaikyti tobulinant veiklą. 

 Darbuotojams trūksta kompetencijų rašant projektus, vykdant tyrimus, dirbant su užsienio 

duomenų bazėmis. 

 Dėl bibliotekų tinklo netolygaus išsidėstymo ir esamo mikrorajonų  paskirstymo kai kuriems 

kaimo filialams kyla problemų aptarnauti vartotojus jiems priskirtame mikrorajone. 

 Nepilnai išnaudojamas projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje infrastruktūroje“ metu gautas  kompiuterinės technikos „Kūrybinis paketas“, per 

maža informacijos sklaida. 

 Mažėjantis interneto vartotojų skaičius, mažai kur įdiegta naudojimosi WI-FI ryšiu apskaitos 

sistema. 

 Kai kuriuose filialuose nepakankamai apšildomos patalpos, trūksta erdvių renginiams 

organizuoti. 

Perspektyva  

 Numatoma peržiūrėti ir perskirstyti kaimo filialų aptarnaujamų mikrorajonų ribas,  

atsižvelgiant į mikrorajono gyventojų skaičių ir vartotojų sutelkimo bei lankytojų rodiklius.  

 Išlaikyti stabilius gyventojų sutelkimo Bibliotekoje rodiklius. 

 Organizuoti darbuotojų mokymus, kurie suteiktų žinių projektų rašymo ir jų įgyvendinimo 

klausimais. 

  Sustiprinti VB turimų informacinių technologijų ir kompiuterinės technikos panaudojimo 

galimybes. 

 Siekiant gerinti  dokumentų fondų kokybę ir apyvartos rodiklį, didesnį dėmesį skirti fondų 

tvarkymui: nurašyti neaktualią, nepaklausią literatūrą, atsižvelgti į vartotojų poreikius, siekti 

įsigyti vartotojų reikmes atitinkančius leidinius. 

 Stiprinti partnerystę su švietimo, socializacijos įstaigomis ir kitomis organizacijomis, būti 

patrauklia, atvira ir vieša erdve įvairioms bendruomenės veikloms ir idėjoms. 

 Patraukliai ir sistemingai informuoti vartotojus apie Bibliotekos teikiamas paslaugas, turimus 

dokumentų, prenumeruojamų duomenų bazių resursus. 

 Tirti vartotojų poreikius ir, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, tobulinti veiklas bei teikti 

vartotojų lūkesčius atitinkančias paslaugas. 

____________________________ 


