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tarybos 2022 m. kovo 24 d.  

sprendimu Nr. TS-93 

  

RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021 M. 

VEIKLOS ATASKAITA  

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

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

RMMVB) yra biudžetinė, savivaldybės teritorijoje veikianti įstaiga, aptarnaujanti 1573 km2 ploto 

teritoriją, kurioje 2021 metais Statistikos departamento duomenimis gyveno 31681 gyventojas. 

2021 m. keitėsi darbuotojai Šiluvos, Katauskių, Nemakščių, Viduklės filialuose. Iš uždaryto 

Užkalnių filialo dokumentų fondo įkurtas mobilios bibliotekos fondas, priimtas darbuotojas 0,5 etato 

darbui su mobilia biblioteka išoriniuose nestacionaraus aptarnavimo punktuose: Užkalnių, Alėjų, 

Ramonų, Norgėlų, Slabados ir Lyduvėnų gyvenvietėse.  

2021 m. Biblioteka dirbo su Dokumentų valdymo sistema (DVS kontora), Personalo valdymo 

sistema, informacine sistema „STRAPIS“.  

2021 m. liepos mėn. baigtas įgyvendinti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

(toliau – LNB) vykdomas projektas, kurio tikslas saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant 

pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) elektronines 

paslaugas. Šis projektas sudarė sąlygas modernizuoti LIBIS, perkeliant bibliotekų (tarp jų ir mūsų 

Bibliotekos) teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą, ir 

plėtoti portalą www.ibiblioteka.lt, kuriant naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas. Biblioteka 

pradėjo dirbti su modernizuota LIBIS, tačiau infrastruktūra dar nuolat tobulinama ir testuojama. 

Darbo eigoje, aptarnaujant skaitytojus, tvarkant dokumentų fondus bei pasiimant ataskaitas, nuolat 

iškyla įvairių trikdžių. 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos asignavimai buvo 729,9 tūkst. Eur. Iš rajono Savivaldybės 

biudžeto spaudiniams įsigyti skirta 12,1 tūkst. Eur, iš LR KM lėšos skirtos dokumentams įsigyti – 

36,4 tūkst. Eur. Iš šių lėšų įsigyta 3969 fiz. vnt. dokumentų. Bendras Bibliotekos 2021 m. biudžetas, 

lyginant su 2020 m., buvo didesnis 53,6 tūkst. Eur.  

2021 m. iš Lietuvos kultūros tarybos nebuvo finansuotas nė vienas Bibliotekos parengtas 

projektas. Tačiau Biblioteka ir toliau bendradarbiavo su kitomis institucijomis, kitų rajonų 

bibliotekomis, įgyvendinant jų paruoštus projektus. Per metus suorganizuoti 38 renginiai iš Raseinių 

http://www.ibiblioteka.lt/
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rajono savivaldybės skirtų lėšų kultūrinių renginių programai įgyvendinti. Renginių organizavimui 

išleista 10,5 tūkst. Eur.  

2021 m. išleistas ketvirtasis žurnalo „Rasupis“ numeris. Jo leidybai skirti 6 tūkst. Eur buvo 

panaudoti autorių honorarams ir spausdinimo išlaidoms padengti. 

Dėl Covid-19 ligos ir kitų LR SAM sprendimų ligai suvaldyti (ekstremaliosios situacijos 

paskelbimas, karantinas, galimybių paso (toliau – GP) įvedimas) vartotojų aptarnavimo klausimai 

išliko opūs, nes ne visi vartotojai turėjo GP ir galėjo laisvai naudotis visomis Bibliotekos 

paslaugomis. Buvo laikomasi reikalavimų renginių organizavimui ir atsižvelgiant į patalpų dydį 

užtikrinamas saugus atstumas ir renginių dalyvių skaičius, skelbiant registraciją prieš renginius, tai 

irgi lėmė mažesnį renginių lankytojų skaičių. 

 Įgyta patirtis, 2020 metais organizuojant nuotolinius renginius bei teikiant informaciją, 

užsakant leidinius ir juos išduodant nuotoliniu būdu, buvo panaudota  ir 2021-aisiais metais. 

Bendravimo su vartotojais įprastu būdu jau tapo Facebook socialinis tinklas. 

2021 m. Biblioteka šventė savo gyvavimo šimtmetį, organizavo tradicinius ir virtualius 

renginius, paminėjo poeto, kraštiečio Marcelijaus Martinaičio 85-metį bei įamžino Lietuvos 

nacionalinės premijos laureatų, brolių M. ir A. Martinaičių gimtąją vietą, su bendraminčiais ir 

rėmėjais pastatydami Paserbentyje koplytstulpį ir paminklinį akmenį. 

Vadovaujamasi LR teisės aktais, Kultūros ministro įsakymais ir rekomendacijomis, Bibliotekos 

administracija atnaujino bei parengė Bibliotekos veiklą ir darbuotojų darbo santykius 

reglamentuojančius dokumentus:  

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos etikos taisyklės, 

2021 m. sausio 6 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-1; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2021-2023 

metų programa, 2021 m. sausio 6 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-2; 

• Naudojimosi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos elektroniniais ištekliais 

ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas, 2021 m. vasario 2 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. 

(1.7)ĮVE-8; 

• Asmenų, turinčių teisė surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios bibliotekos apskaitos dokumentus, sąrašo pakeitimas, 2021 m. vasario 23 d. 

Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-11; 

• Vidaus kontrolės įgyvendinimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje 

tvarkos aprašas, 2021 m. vasario 23 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-12; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacinių technologijų naudojimo 

bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašo pakeitimai, Bibliotekos 

direktoriaus įsakymai: Nr. (1.7)ĮVE-14, Nr. (1.7)ĮVE-41, Nr. (1.7)ĮVE-67, (1.7)ĮVE-85; 
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•  Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos dokumentų tvarkymo, apskaitos ir 

valdymo tvarkos aprašas, 2021 m. kovo 30 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-20; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos tarnybinio lengvojo automobilio 

naudojimo taisyklės, 2021 m. gegužės 25 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-35; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos nuomojamų patalpų naudojimo 

tvarkos aprašas, 2021 m. birželio 7 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-43; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės, 2021 

m. birželio 21 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-44; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, 

2021 m. birželio 22 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-45; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašas, 2021 m. liepos 13 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-49; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašas, 2021 m. liepos 14 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-50; 

• Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos finansų kontrolės taisyklės, 2021 m. 

liepos 14 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymas Nr. (1.7)ĮVE-51. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 12 straipsnio 2 

dalimi bei rajono Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos 

planu, Bibliotekoje buvo atliekamas 2020 metų veiklos ir vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditas. 

Vidaus audito metu buvo vertinamas veiklos planavimas, dokumentų valdymas, viešųjų pirkimų 

organizavimas ir vykdymas, sutarčių sudarymas ir t. t. Buvo tikrinami ir vertinami Bibliotekos vidaus 

norminiai dokumentai, susiję su vykdomomis veiklomis, personalo valdymu, darbo sutartys, viešųjų 

pirkimų dokumentai, buhalteriniai dokumentai ir t. t. Raseinių rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. gegužės 6 d. pateiktos „Vidaus audito ataskaitos“ Nr. 

(26.1)Sva-03 išvadų 8 p. pažymima, kad Bibliotekoje sukurta vidaus kontrolė vertinama gerai.  

Periodiniuose leidiniuose paskelbti 87 straipsniai ir informaciniai pranešimai, susiję su 

Bibliotekos veikla. Profesiniame žurnale „Tarp knygų“ buvo išspausdinti 7 straipsniai/informaciniai 

pranešimai. Publikacijų autoriai - Bibliotekos direktorė, Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros 

skyriaus vedėja bei šio skyriaus vyresn. bibliotekininkė Justina Mauienė.  25 straipsniai ir 

informaciniai pranešimai paruošti ne Bibliotekos darbuotojų.  

Ir toliau buvo bendradarbiaujama su visomis rajono kultūros, ugdymo įstaigomis, kaimų 

bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

 

2021 m. RMMVB uždavinių įgyvendinimo rezultatai  
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Programos  elementai 

(priemonės pavadinimas) 

Vertinimo kriterijai (rodikliai) 

(pasiekimo indikatorius) 

Vertinimo kriterijaus 

(rodiklio) reikšmė 

Planuota Pasiekta 

I Prioritetas.  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.  Telkti ir aptarnauti bibliotekos paslaugų vartotojus. 

Bibliotekos vartotojų telkimas 

 

Bus sutelkta vartotojų, iš viso:  

Iš jų: 

7334 6716 

Viešojoje bibliotekoje: 2800 2617 

Ariogalos miesto filiale 690 618 

Kaimo filialuose 3844 3481 

Iš viso vaikų:  

Iš jų: 

2093 1951 

Viešojoje bibliotekoje 750 750 

Ariogalos miesto filiale 310 270 

Kaimo filialuose 1033 931 

(Unikalių)VIP paslaugų vartotojų 

vaikų:  

Iš jų: 

669 238 

Viešojoje bibliotekoje 50 118 

Ariogalos miesto filiale 118 6 

Kaimo filialuose 501 120 

Bibliotekos lankytojų 

aptarnavimas 

Bus aptarnauta lankytojų, iš viso: 

 Iš jų: 

109085 78668 

Viešojoje bibliotekoje 39200 24093 

Ariogalos miesto filiale 10330 7875 

Kaimo filialuose 59555 46700 

Iš viso lankytojų vaikų: 

 Iš jų: 

35898 22237 

Viešojoje bibliotekoje 9000 51777 

Ariogalos miesto filiale 5030 3185 

Kaimo filialuose 21868 13875 

Gyventojų telkimas Gyventojų sutelkimo proc. 24 21,2 

Vartotojų lankomumas Vidutinis vieno vartotojo 

apsilankymas bibliotekoje 

(lankomumo rodiklis) 

18 11,7 

Dokumentų išdavimas Bus išduota dokumentų, iš viso:  126576 171463 
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Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje 68000 62205 

Ariogalos miesto filiale 15800 16188 

Kaimo filialuose 80790 93070 

Iš viso išduota dokumentų vaikams: 

 Iš jų: 

38014 36316 

Viešojoje bibliotekoje 13000 10885 

Ariogalos miesto filiale 6900 6490 

Kaimo filialuose 18114 18941 

Vartotojų aptarnavimas 

nestacionariu būdu 

Nestacionarinių bibliotekų skaičius 10 11 

Skaitytojų skaičius 118 194 

Lankytojų skaičius 737 766 

Išduotis 1580 2209 

Skaitytojų skaičius 283 255 

Išduotis 9323 10625 

Aptarnaujami bibliotekininkų 160 137 

Aptarnaujami knygnešių 123 118 

Įvairaus pobūdžio renginių 

organizavimas 

Renginių, iš viso: 

 Iš jų: 

651 686 

Suorganizuotų literatūros, 

dokumentų ir kitokių parodų 

skaičius 

289 206 

Suorganizuotų žodinių renginių 

skaičius 

175 117 

Suorganizuotų kompleksinių 

renginių skaičius 

76 48 

Mokomųjų (edukacinių) renginių 

skaičius. Iš jų: 

111 73 

Skaitmeninio raštingumo mokymų 

skaičius 

59 93 

 Suorganizuota virtualių renginių:  

Iš jų: 

- 264 

Virtualių  parodų - 194 

Projektų  iniciavimas, rašymas 

ir vykdymas  

Pateiktų paraiškų skaičius 3  2 

Bendradarbiavimas kitų 

organizacijų projektuose 

2 12 

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

skaitmeninį raštingumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą. 

Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto prie 

Susisiekimo ministerijos 

projekto „Prisijungusi 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ 

suorganizuotų akcijų skaičius 

2 2 

Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

Vykdytų mokymų skaičius 

6  7 
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Lietuva“  veiklų 

organizavimas rajono 

bibliotekose 

Dalyvių skaičius 60 40 

Visuomenės informacinis 

švietimas 

Saugesnio interneto savaitės 

(vasario mėn.) renginių skaičius 

14  11 

Saugesnio interneto savaitės 

(vasario mėn.) dalyvių skaičius 

100 123 

„Skaitmeninė savaitė“ renginių 

skaičius  

5 3 

Vartotojų konsultavimas Konsultacijų dėl darbo su 

kompiuteriais, el. pašto, kitų el. 

paslaugų naudojimo prisijungimo ir 

t. t. skaičius 

1659 1575 

Renginių organizavimas, 

panaudojant skaitmenines 

programas ir išmaniuosius 

įrenginius  

Panaudotos programos: „Krita“ ir  

grafinė planšetė „Wacom“; 3D 

projektavimo programa 

„TinkerCad“; „Sculptris“ programa 

3 3 

Vartotojų supažindinimas su 

elektroninėmis duomenų 

bazėmis, informacijos 

paieškos galimybėmis 

Bibliotekų vartotojų, supažindintų 

su prenumeruojamomis ir laisvos 

prieigos duomenų bazėmis, 

internetinėmis svetainėmis, LIBIS  

katalogais, skaičius 

70 111 

Uždavinys 1.1.4. Organizuoti renginius, skirtus knygos, raštijos, visuomenės veikėjų kūrybai ir 

veiklai aktualizuoti, pažymėti svarbias istorines ir kultūrines datas. 

Poeto Marcelijaus Martinaičio 

85-čio paminėjimas 

Suorganizuotų renginių (su 

parodomis) skaičius 

60 39 

Viešosios bibliotekos 100-

mečio paminėjimas  

Jubiliejui skirtų (suorganizuotų) 

renginių skaičius  

14 20 

Rašytojų jubiliejų 

paminėjimas 

Suorganizuotų renginių (su 

parodomis) skaičius 

100 125 

Svarbių istorinių datų 

paminėjimas 

Suorganizuotų renginių skaičius 32 67 

Edukacinių renginių 

organizavimas 

Suorganizuotų renginių skaičius 44 48 

Knygos muziejaus 

ekspozicijos lankymas  

Suorganizuotų ekskursijų skaičius 8 7 

Kultūros paso veiklų 

organizavimas 

Kultūros paso programų skaičius 3 3 

Suorganizuotų renginių skaičius 5 0 

Profesionalių menininkų 

įtraukimas į Bibliotekos 

veiklas 

Suorganizuotų renginių su 

profesionaliai  menininkais skaičius 

10 8 

Suorganizuotų profesionalaus 

meno parodų skaičius 

2 0 

Suorganizuotų mėgėjų kūrybos 

parodų ir renginių skaičius 

5 46 
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Sudaryti sąlygas kiekvienam 

bendruomenės nariui įsitraukti 

į kūrybinę, meninę veiklą 

Jaunimo kūrybinių veiklų skaičius 2 18 

Moksleiviams skirtų edukacinių 

veiklų skaičius 

12 85 

Prie bibliotekų veikiančių, formalių 

ir neformalių klubų, 

nevyriausybinių organizacijų 

skaičius 

4 3 

Dalyvavimas partnerių projektuose. 

Projektų skaičius 

2 11 

Skaitymo skatinimo veiklų 

organizavimas 

Akcijos „Vasara su knyga“ renginių 

skaičius 

3 25 

Skaitymo skatinimui skirtų renginių 

skaičius 

55 167 

Paruoštų projektų, skirtų skaitymo 

skatinimui, skaičius 

3 2 

Renginiuose dalyvavusių lankytojų 

skaičius 

1250 6553 (ir 

virtualių) 

Tikslas 1.2. Vykdyti Raseinių krašto rašytinio paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti 

literatūrinius šaltinius, kraštotyros medžiagą, skaitmeninti senuosius dokumentus, juos 

pateikti vartotojams. 

Uždavinys 1.2.1. Kaupti, sisteminti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą, pildyti bibliotekos 

informacinę paieškos sistemą. 

Kraštotyros dokumentų fondo 

formavimas viešojoje 

bibliotekoje 

Dokumentų fondas papildytas 

naujais leidiniais 

28  47 

Išleistų leidinių skaičius 2 1  

Kraštotyros katalogo pildymas 

(straipsniai iš respublikinės 

spaudos) 

Sukurta įrašų kraštotyros katalogui 200 234 

Analizinių įrašų kataloguose ir 

duomenų bazėse kūrimas 

Sukurta įrašų Nacionalinės 

bibliografijos duomenų bankui 
1800  1825 

Svetainės  „Raseinistika“ 

pildymas ir redagavimas  

Papildyti skiltį „Kraštotyros darbai. 

Elektroniniai leidiniai“. Įkelta 

elektroninių išteklių  

1  2 

Papildyta skiltis „Virtualios 

parodos“.  Įkelta elektroninių 

išteklių 

1  1 

Suskaitmenintų dokumentų skaičius 4  4 

Kraštotyros darbų rengimas Parengta kraštotyros darbų, iš viso.  19  6 

Kraštotyros darbų pildymas Papildyta kraštotyros darbų. 26 24 

Uždavinys 1.2.2. Vykdyti kraštotyros informacijos sklaidą. 

Organizuoti kraštotyros 

dokumentų, informacijos apie 

Rajono spaudoje paskelbtų  

kraštotyros temomis straipsnių  

4 6 
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kraštiečius ir Raseinių kraštą 

viešinimą ir sklaidą 

Suteikta kraštotyros tema 

informacija. Informacijų 

(konsultacijų) skaičius 

60  82 

Suorganizuota ekskursijų į Knygos 

muziejų bei M. Martinaičio 

memorialinį kambarį 

8 7 

Kraštiečių kūrybos viešinimui skirtų 

renginių skaičius 

12 20 

Tikslas 1.3. Organizuoti Bibliotekos dokumentų fondų kaupimą, tvarkymą bei apskaitą. 

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

bei tinkamai sutvarkyti nereikalingus arba netinkamus naudoti VB ir filialų dokumentus. 

Dokumentų fondo formavimas 

 

Gautų dokumentų skaičius fiz. vnt.  17700  16811 

Gautų dokumentų skaičius pav. 1300  1521 

Per metus atnaujintas dokumentų 

fondas procentais 

8 8,2 

Dokumentų fondo apyvartos 

rodiklis 

0,9 0,8 

Atrinktų ir nurašytų dokumentų fiz. 

vnt. 

20000  21087 

Užprenumeruotų duomenų bazių 4 11 

Periodinių leidinių pav. VB skaičius 94  104 

Periodinių leidinių pav. vidutiniškai 

1 MF skaičius 

29  32 

Periodinių leidinių pav. vidutiniškai 

1 KF skaičius 

15  16 

Uždavinys 1.3.2. Dirbti su LIBIS PĮ, vesti dokumentų apskaitą. 

Naujų BĮ kūrimas Sukurtų įrašų skaičius 2000  915 

BĮ redagavimas Redaguotų įrašų skaičius 200  239 

Dokumentų pirkimas per CVP 

IS 

Pirkimų skaičius 14  13 

Perkamų dokumentų kiekis fiz. vnt. 4000  3970 

Tikslas 1.4. Atnaujinti Bibliotekos infrastruktūrą, įdiegti naujas technologijas, optimaliai 

panaudoti turimą kompiuterinė įrangą. 

Uždavinys 1.4.1. Dalyvauti LNB projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. 

Bibliotekos infrastruktūros  

atnaujinimas 

Bibliotekos struktūrinių vienetų 

(filialų), dalyvaujančių projekte ir 

gaunančių bazinį paketą, skaičius 

7 7 

Darbuotojų darbo vietos 

atnaujinimas  

Atnaujinta darbo vietų 

darbuotojams skaičius 

20 16 

Nupirkta naujų kompiuterių 1 0 

Uždavinys 1.4.2. Organizuoti IRT priežiūrą ir administravimą, optimalų panaudojimą. 

Kompiuterių skaičius 142 135 
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Organizuoti kompiuterių 

tinklo  priežiūrą 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

vartotojams su interneto prieiga 

skaičius 

90 85 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

darbuotojams su interneto prieiga 

skaičius 

52 50 

Interneto svetainių 

administravimas 

Administruojama Bibliotekos 

svetainė 

1 1 

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

bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą, mokymąsi visą gyvenimą. 

Uždavinys 1.5.1. Viešinti bibliotekos veiklą. 

Informacijos sklaidos kanalų 

administravimas, informacijos 

sklaida  

Administruojamų informacijos 

sklaidos kanalų - interneto svetainių 

ir socialinių tinklų paskyrų skaičius 

26 26 

Straipsnių ir informacinių 

pranešimų skaičius,  

iš jų: 

245 206 

Apie Bibliotekos paslaugas 5 6 

Apie vyksiančius ir įvykusius 

renginius 

240  

Informacijos viešinimas  

periodinėje spaudoje 

Paviešinta straipsnių rajoninėje 

spaudoje 

244  47 

Paviešinta straipsnių respublikinėje 

spaudoje 

1 5 

Informacijos viešinimas 

interneto svetainėse  

Interneto svetainių, kuriose 

viešinama informacija, skaičius 

5 5 

Bibliotekos paslaugų 

pristatymas 

Paruoštų informacinių priemonių 

skaičius (lankstinukų, skirtukų, 

informacinių kortelių, 

kalendoriukų), pavadinimų skaičius 

3 6  
(2 lankstinukai, 

4 skrajutės, 18 

plakatų-skelbimų) 

Uždavinys 1.5.2. Užmegzti abipusį ryšį su vartotojais, bendruomenės nariais, plėsti 

partnerystes. 

Informacijos vartotojams 

teikimas el. priemonėmis 

Sudarytų el. pašto adresatams 

naujienlaiškių skaičius 

3 32 

Naudojantis žiniatinkliu 

Web.2.0  informuoti vartotojus 

apie bibliotekos teikiamas 

paslaugas ir kt. 

Bibliotekos socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyrų skaičius 

26 26 

Vartotojų poreikių tenkinimo 

tyrimas 

Tyrimo klausimynas pateiktas 

vartotojams interneto svetainėje 

1 0 

Tikslas 1.6. Efektyvaus ir sklandaus Bibliotekos darbo ir bibliotekinių procesų užtikrinimas, 

keliant darbuotojų profesines, IRT kompetencijas, ugdant kūrybiškumą bei skatinant 

motyvaciją. 

Uždavinys 1.6.1. Organizuoti darbuotojų mokymus panaudojant vidaus resursus. 
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Padėkos Bibliotekos vadovui 

- iš kultūros ministro S. Kairio – už profesionalų ir kūrybingą vadybinį darbą, aktyvią veiklą, 

diegiant technologines ir socialines naujoves, formuojant šiuolaikišką viešosios bibliotekos identitetą, 

Seminarų organizavimas Suorganizuota seminarų 1 0 

Darbuotojų pasitarimų 

organizavimas 

Suorganizuoti darbuotojų 

pasitarimai, skirti aktualiems 

klausimams aptarti 

3 3 

Pranešimų rengimas ir 

pristatymas 

Parengtų ir perskaitytų pranešimų 

bibliotekininkams aktualiais 

klausimais skaičius 

8 6 

Metodikos rekomendacijų 

parengimas 

Parengtos ir pristatytos metodinės 

rekomendacijos, bibliotekinės 

veiklos klausimais 

3 5 

Uždavinys 1.6.2.  Kelti darbuotojų kvalifikaciją už Bibliotekos ribų. 

Siūlymai bibliotekų 

darbuotojams kelti 

kvalifikaciją už bibliotekos 

ribų 

LNB organizuojamose mokymuose 

dalyvausiančių darbuotojų skaičius 

3 37 

KAVB organizuojamuose 

mokymuose dalyvausiančių 

darbuotojų skaičius 

5 37 

Kituose renginiuose, skirtuose 

profesionalumui ugdyti, 

dalyvausiančių darbuotojų skaičius 

30 37 

Uždavinys 1.6.3. Skatinti darbuotojus mokytis savarankiškai ar/ir nuotoliniu būdu, ugdyti 

kūrybiškumą. 

Kvalifikacijos kėlimas 

išvažiuojamosiose patirties 

pamokose  

Suorganizuotų pažintinių, 

edukacinių pamokų (kelionių) 

skaičius 

2 0 

Kūrybinių konkursų 

organizavimas 

Suorganizuotų konkursų skaičius 1  1 

Uždavinys 1.6.4. Vykdyti veiklos rodiklių kaupimą ir analizę, darbo kontrolę ir stebėseną, 

metodinę pagalbą. 

Duomenų rinkimas ir analizės 

paruošimas 

Surinkti duomenys metų pabaigoje 

iš filialų ir skyrių, ataskaitų skaičius 

28 28 

Bibliotekinės dokumentacijos 

tikrinimas, darbuotojų veiklos 

stebėsena jų darbo vietoje 

Bus patikrinta bibliotekinė 

dokumentacija, atlikta stebėsena 

darbuotojų darbo vietoje, kuri leis 

nustatyti atliekamų darbų kokybę, 

trūkumus 

28 28 

Darbo kontrolė ir stebėsena 

darbo vietoje 

Aplankytų ir stebėtų darbo vietų  

skaičius 

30 20 

Fondo patikrinimų 

organizavimas  

Patikrintų fondų skaičius 4 6 
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telkiant bendruomenę aktyviai visuomeninei ir kultūrinei veiklai, bibliotekos veiklos 100 metų 

sukakties proga. 

- iš Raseinių rajono savivaldybės mero A. Bautronio – už pagalbą įamžinant Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų Marcelijaus Teodoro ir Algirdo Martinaičių gimtinę 

Paserbenčio kaime. 

Padėkos, skirtos Bibliotekos kolektyvui  

-  iš Raseinių rajono savivaldybės mero A. Bautronio – už gebėjimą prisitaikyti prie 

ekstremalios situacijos, naujų galimybių ieškojimą, inovatyvių metodų ir formų taikymą teikiant 

vartotojams paslaugas ir organizuojant įstaigos veiklas, už operatyvų reagavimą į demografinės 

aplinkos pokyčius ir racionalių sprendimų priėmimą;  

- iš Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus R. Račinsko – už Tarptautinės komisijos 

išleistos istoriko A. Bubnio knygos „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“ pristatymo 

Raseinių visuomenei organizavimą 2021 m. liepos 29 d. Šis renginys yra projekto „Atminties kelias 

1941-2021“ dalis. Ačiū Jums, kad padedate supažindinti vietos bendruomenę su prieš 80 metų 

prasidėjusiu Holokaustu Lietuvoje; 

- iš „Nepatogus kinas“ festivalio direktoriaus G. Andriukaičio – už bendradarbiavimą 2021 m. 

spalio 14-31 dienomis organizuojant žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus 

kinas“ filmų rodymą bibliotekoje;  

- iš asociacijos „Langas į ateitį“ direktorės Ritos Šukytės – už nuoširdų indėlį į  nacionalinį 

projektą „Prisijungusi Lietuva“ stiprinant savo krašto žmonių skaitmeninius įgūdžius;  

- iš švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės – už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje  

„Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.  

 

II SKYRIUS 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMMVB tinklas 

            Viešoji biblioteka 

Ariogalos miesto filialas 
22 kaimo filialai  

11  išorinių aptarnavimo punktų Mobili biblioteka 
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Bibliotekų tinklo pokyčiai 

2021 metais rajone veikė Biblioteka, turinti 23 filialus, 11 paslaugų teikimo punktų kaime. 

Biblioteka, kad ir nepritaikytu tam automobiliu, pradėjo vykdyti mobilios bibliotekos finkciją. 

Naudojantis naujai sukomplektuotu fondu, nustatytu grafiku, lengvuoju Bibliotekos automobiliu  

bibliotekininkė vyksta į išorinius aptarnavimo punktus ir ten, bendradarbiaujant su vietos 

bendruomenėmis, susitinka su gyventojais ir jiems išduoda pageidaujamus dokumentus. 

Nestacionarus gyventojų aptarnavimas 

Keletas filialų taip pat turi išorinio aptarnavimo punktus, kuriuose reguliariai susitinka su 

vietos gyventojais: Kaulakių filialas  - Akstinuose ir Pikčiūnuose, Milašaičių filialas - Lenkeliuose, 

Paupio filialas - Gervinėje, Verėduvos filialas - Didžiuliuose, Pašaltuonio filialas - Bliūdžiuose, 

Katauskių filialas - Bogušiškiuose ir Lyduvėnuose, Berteškių filialas - Saugailiuose, Kalnujų filialas 

- Gabšiuose ir Vengerskuose. 

Ateityje, įsigijus mikroautobusą, pritaikytą mobilios bibliotekos veiklai, į išorinius 

aptarnavimo punktus, į kuriuos šiuo metu vyksta filialų darbuotojai, vyks vienas darbuotojas pagal 

patvirtintą ir su gyventojais suderintą grafiką. Tokių, mobilios bibliotekos aptarnaujamų, gyvenviečių 

ateityje rajone turėtų daugėti. 

Vidutiniškai viename knygų išdavimo punkte užregistruota 15 skaitytojų, o 1 skaitytojui 

išduota vidutiniškai po 4 dokumentus. Mobili biblioteka veikė tik pusmetį, todėl tai yra per trumpas 

laikas pateikti vertinimus šiuo klausimu.  

Bibliotekų paslaugų prieinamumas turintiesiems negalią 

Bibliotekos patalpos iš dalies pritaikytos neįgaliesiems. Yra išorinio (lauko) panduso 

įrengimai reikalingi įvažiavimui su neįgaliojo vežimėliais. I aukšte grindys, laiptai ir kliūtys 

pažymėtos silpnaregiams skirtomis paryškintomis juostomis. Liftas į II aukštą neatitinka ES saugumo 

reikalavimų, todėl lankytojų kėlimas juo buvo sustabdytas. Lifto rekonstrukcijos darbai numatomi 

vykdyti 2022 m. 

 Butkiškės, Milašaičių, Kalnujų, Pryšmančių, Kaulakių, Gruzdiškės filialai yra pastatų II 

aukštuose, į juos patekti neįgaliesiems nėra galimybių. Todėl būtinos tokios išorinio aptarnavimo 

sąlygos kaip knygnešystė. VIP paslauga tokiose bibliotekose neįgaliesiems neprieinama.  

Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su bibliotekų prieinamumu 

Pasiekimai: sukomplektuotas fondas mobiliai bibliotekai, kuris ir toliau bus pildomas, naujais 

dokumentais, atsiranda galimybė priartėti prie vartotojų nutolusių nuo bibliotekos.  

Trūkumai: VB neveikiantis liftas į II aukštą. 

Problemos ir jų sprendimo būdai: filialų, esančių II aukšte, modernizuoti nėra galimybių ir 

lėšų. Dėl bibliotekų perkėlimo į pastatų I aukštą taip pat nėra galimybių, nes nėra laisvų patalpų. 
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Vartotojų aptarnavimas nutolusiuose kaimuose ir neįgaliųjų aptarnavimas sprendžiamas per išorinius 

aptarnavimo punktus bei knygnešystę.  

 

III SKYRIUS  

BENDRUOMENĖS APTARNAVIMAS 

 

2021 m. vartotojų skaičius Bibliotekoje išaugo 93 naujais vartotojais. Sugrįžo kai kurie 

skaitytojai, kurie per Covid-19 ligos karantiną mažiau keliavo, neteko darbo ar dėl kitų aplinkybių 

vėl paėmė į rankas knygą. Taip pat žymiai daugiau buvo dirbama su skaitytojais skolininkais - 

susisiekta duotais kontaktais, paskatinta grąžinti knygas ir pan. 

Vartotojų telkimas mobiliojoje bibliotekoje nebuvo toks intensyvus kokio tikėtasi. Reikalinga 

didesnė informacijos sklaida, bendradarbiavimas su kaimų bendruomenėmis. Tik visų bendromis 

pastangomis galima suformuoti įpročius naudotis nauja paslauga.  

Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2019-2021 m. 

Biblioteka 

Gyventojų skaičius 

aptarnaujamame mikrorajone 

Vartotojų skaičius Gyventojų sutelkimo 

procentas 

2019 m. 2020 m. 
2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

a) Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai 

VB 9773 9840 11117 3128 2524 2617 32,0 25,7 23,5 

MF 2775 3688 3665 675 645 618 24,3 17,5 16,9 

KF 19684 17702 16899 4033 3783 3481 20,5 21,4 20,6 

RMMVB 32232 31230 31681 7836 6952 6716 24,3 22,3 21,2 

b) Vaikų sutelktumo rodikliai 

VB 1383 1322 1519 835 635 750 60,4 48,0 49,4 

MF 353 423 423 303 285 270 85,8 67,4 63,8 

KF 2764 2359 2193 1142 1061 931 41,3 45,0 42,4 

RMMVB 4500 4104 4135 2280 1981 1951 50,7 48,3 47,2 

 

Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2019-2021 m. 

Biblioteka 

Perregistruotų vartotojų 

skaičius 

Naujai registruotų 

vartotojų skaičius 

Perregistruotų vartotojų 

procentas  

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

a) Bendri vartotojų lojalumo rodikliai 

VB 2615 2260 2323 513 264 294 83,6 89,5 88,8 

MF 570 577 548 105 68 70 84,4 89,5 88,7 

KF 3604 3340 3126 429 443 355 89,4 88,3 89,8 

RMMVB 6789 6177 5997 1047 775 719 86,6 88,8 89,3 

b) Vaikų lojalumo rodikliai 

VB 650 548 629 185 87 121 77,8 86,3 83,9 

MF 264 248 244 39 37 26 87,1 87,0 90,4 

KF 986 911 816 156 150 115 86,3 85,9 87,6 

RMMVB 1900 1707 1689 380 274 262 83,3 86,2 86,6 
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Bibliotekų lankytojų skaičius 2019-2021  m. 

Biblioteka 

Apsilankymų skaičius 
Vidutinis apsilankymų 

skaičius 1 bibliotekai Iš viso 
iš to skaičiaus vaikų 

apsilankymų 

2
0

1
9

 m
. 

2
0

2
0

 m
. 

2
0

2
1

 m
. 

2
0

1
9

 m
. 

2
0

2
0

 m
. 

2
0

2
1

 m
. 

2
0

1
9

 m
. 

2
0

2
0

 m
. 

2
0

2
1

 m
. 

VB 41994 24681 24093 11694 5095 5177 41994 24681 24093 

MF 11478 9191 7875 5030 3958 3185 11478 9191 7875 

KF 78444 51113 46700 32262 17444 13875 3410,6 2222,3 2122,7 

RMMVB 131916 84985 78668 48986 26497 22237 5276,6 3399,4 3277,8 

Vartotojų apsilankymų intensyvumas 2021 m.: vidutiniškai 1 vartotojas RMMVB apsilankė 

11,7 kartus, VB – 9,2, MF – 12,7, KF – 13,4. Vaikų vartotojų apsilankymo intensyvumas 2021 m. 

buvo: RMMVB -11,4, VB – 6,9, MF - 11,7, KF – 14,9.  

Bibliotekos organizuotų 2020-2021 m. renginių* lankytojų skaičius 

Vyko 

Lankytojų, iš viso 
iš jų 

vaikų lankytojų 

2020 m. 2021 m. Pokytis proc.   2020 m. 2021 m. Pokytis proc.  

VB 2251 1060 -52,9 383 453 18,3 

MF 1576 880 -44,2 686 490 -28,6 

KF 8067 4613 -42,8 2300 1774 -22,9 

RMMVB 11894 6553 -44,9 3369 2717 -19,3 

*įskaitant edukacinius ir mokomuosius renginius 

Pasiekimai, ir problemos, susijusios su vartotojų telkimu 

Pasiekimai: vartotojų sutelkimas į bibliotekas išliko panašus kaip ir 2020 m., nepaisant to, 

kad technologijos vis labiau veržiasi į žmonių gyvenimą. 2021 m. į Biblioteką sutelkta 21,2 proc. 

gyventojų.  

Trūkumai: 2021 m. sumažėjo lankytojų, iš jų ir renginių lankytojų skaičius. Išaugo 1 vartotojo 

ir 1 apsilankymo kaštai.  

Problemos: gyventojų rajone senėjimas, vis didesnis paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę, 

nuotolinis darbas ir nauji besiformuojantys gyventojų įpročiai  mažina Bibliotekos vartotojų skaičių. 

Bibliotekos, kaip vieši interneto prieigos taškai, nebėra tokie paklausūs, nes nuotolinis darbas ir 

mokymasis nuotoliniu būdu iš namų privertė gyventojus įsigyti kompiuterius ir interneto prieigą. 

Bibliotekininkams keliama užduotis – išlaikyti esamą vartotojų skaičių, ieškoti naujų patrauklių 

veiklos formų, jas derinant su vietos bendruomenių poreikiais. 
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IV SKYRIUS 

DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 

Lyginant šios paslaugos teikimą 2021 m. su 2020 m., matome, kad 2021 m. dokumentų 

išduota daugiau tiek VB, tiek filialuose. Nors daliniai karantino apribojimai dėl Covid-19 ligos vis 

dar buvo, tačiau laikantis SAM keliamų reikalavimų, visuomenei skiepijantis, naudojantis GP, 

bibliotekos dirbo įprastu režimu, tiesiogiai aptarnavo vartotojus. Siekiant mažinti ir reguliuoti 

vartotojų srautus, LIBIS (VB SAP administratorius) padidintas vienam vartotojui galimų paimti 

dokumentų skaičius. Aktyviai įsijungta į „Skaitymo iššūkį“. 2021 m. per 3 vasaros mėnesius 

Bibliotekoje ir jos filialuose vasaros akcijoje sudalyvavo 760 dalyvių, kurie priėmė iššūkį ir per vasarą 

perskaitė net 3595 knygas, ir tai sudarė 2,1 proc. dokumentų išduoties. 

2021 m. nestacionarinio aptarnavimo būdu (knygnešystė, išoriniai aptarnavimo punktai) 

vartotojams iš duota 12834 dokumentai, t. y. 7,5 proc. visos išduoties.  

Dokumentų išduotis 2021 m., lyginant su 2020 m., Bibliotekoje padidėjo 7,2 proc., VB – 15,3 

proc. miesto filiale - 0,2 proc. 2021 m. viename kaimo filiale vidutiniškai išduota 3,6 proc. daugiau 

dokumentų nei 2020 m. Vartotojai, neturintys GP, negalėjo naudotis bibliotekų skaityklomis. 

Dokumentų išduotimi vietoje mažiausiai naudojosi  kaimo filialų skaitytojai. 

Dokumentų išduotis 2019-2021 m. 

 

Biblio-

teka 

Išduotų dokumentų skaičius Vidutinis 1 bibliotekos išduotų 

dokumentų skaičius Iš viso iš to skaičiaus vaikams 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

VB 78727 53948 62205 16636 9866 10885 78727 53948 62205 

MF 17594 16162 16188 6986 6093 6490 17594 16162 16188 

KF 111897 89806 93070 26715 19602 18941 4865,1 3904,6 4230 

RMMV

B 

208218 159916 171463 50337 35561 36316 8328,7 6396,6 7144,3 

 

Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2019-2021 m. 

 

Biblio-

teka 

Išduotų dokumentų skaičius Išduotų į namus dokumentų 

procentas Į namus Vietoje 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

VB 50146 41519 43110 28581 12429 19095 63,7 77,0 69,3 

MF 16958 15696 16030 636 466 158 96,4 97,1 99,0 

KF 92598 81938 87767 19299 7868 5303 82,8 91,2 94,3 

RMMVB 159702 139153 146907 48516 20763 24556 76,7 87,0 85,7 

 

Vartotojų skaitymo intensyvumas 2019-2021 m. 

Biblioteka 
Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų vartotojų 
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2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

VB 25,2 21,4 23,8 19,9 15,5 14,5 

MF 26,1 25,1 26,2 23,1 21,4 24,0 

KF 27,7 23,7 26,7 23,4 18,5 20,3 

RMMVB 26,6 23,0 25,5 22,1 18,0 18,6 

2021 m. vartotojų skaitymo intensyvumas didėjo tiek tarp suaugusiųjų, tiek tarp vaikų. 2021 

m. bendras vartotojų skaitymo intensyvumo rodiklis, lyginant su 2020 m., Bibliotekoje padidėjo 2,5 

vnt., KF – 6 , MF- 1,1, VB – 2,4.  Palyginę duomenis, matome, kad 2021 m. vieno vartotojo panaudotų 

dokumentų rodiklis didesnis nei 2020 m., bet mažesnis nei 2019 m.  

Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su dokumentų išduotimi 

Pasiekimai: atlaisvinus karantiną bei gyventojams apsipratus su Covid- 19 ligos valdymo 

priemonėmis bei prisitaikius prie esamos situacijos, vartotojai pamažu sugrįžto į bibliotekas, 

dokumentų išduotis 2021 m. lyginant su 2020 m., padidėjo ir vidutiniškai vienam vartotojui 

Bibliotekoje teko 25,5 dokumento (2020 m. - 23,0).  

Trūkumai: naudotis visomis bibliotekų paslaugomis galėjo tik turintys GP. Tai sukėlė 

nepatogumų vartotojams, kurie šio dokumento neturėjo ir galėjo užsisakyti dokumentus tik nuotoliniu 

būdu. Nebuvo atlikti vartotojų skaitymo poreikių ir jų tenkinimo tyrimai. 

Galimybės: ieškoti naujų būdų pritraukti vartotojus ir profesionaliai, bet neįkyriai pristatyti 

naujus, o gal jau kiek primirštus, klasikos kūrinius; padėti susigaudyti literatūros gausybėje ir 

atsirinkti, kas kiekvienam vartotojui yra priimtina ir aktualu. 

 

V SKYRIUS 

KULTŪRINĖS IR EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

 

2021 m. dalis planuotų žodinių renginių neįvyko arba persikėlė į virtualią erdvę. Bibliotekose 

44,2 proc. visų renginių sudarė parodos. Edukaciniai mokomieji renginiai sudarė 10,2 proc. visų 

renginių. 

Bibliotekos organizuotų 2019-2021 m. renginių* skaičius 

Vyko 

Renginių iš viso* 
Iš to skaičiaus  

Žodiniai Kompleksiniai Parodos 
2019 

m.  

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021

m. 

a) Bendri renginių rodikliai 

VB 124 165 115 34 27 13 15 6 5 54 34 33 

MF 56 58 59 13 12 6 0 0 0 32 38 28 

KF 658 428 571 207 0 104 73 39 43 256 257 173 

RMMVB 838 705 745 154 157 123 88 45 48 342 329 234 

b) Renginių vaikams rodikliai 

VB 65 30 79 18 8 6 2 0 0  24 15 15 

MF 27 28 27 7 7 3 0 0 0 17 19 14 
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KF 296 200 239 115 0 55 37 19 25 98 91 67 

RMMVB 388 258 345 140 71 64 39 19 25 139 125 96 

*įskaitant edukacinius ir mokomuosius renginius 

Renginių apžvalga 

Bibliotekos organizavo renginius, skirtus skaitymo skatinimui, kūrybinių gebėjimų, meilės 

knygai, gimtajam kraštui, gamtai ugdymui, įvairių rašytojų kūrybai bei kraštiečių sukaktims paminėti. 

Vyko renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei, Saugaus interneto savaitei, Lietuvių kalbos 

dienoms, Šiaurės šalių literatūros savaitei, „Bibliotekų knygų Kalėdoms“, „Metų knygos“ rinkimams 

ir kitoms akcijoms, kurios buvo skelbiamos respublikos mastu. 

Iš rajono Savivaldybės renginiams skirtų lėšų Bibliotekoje suorganizuoti 38 renginiai. Buvo 

parengtos dvi programos: pirmoji - „Susitikime bibliotekoje“, skirta Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios bibliotekos šimtmečiui paminėti ir antroji - Marcelijaus Martinaičio 85- mečiui 

paminėti.  

Vyko susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai VB ir filialuose. Lavisos-Spell (Auksės 

Šiugždienės) kūrybos pristatymai įvyko Kalnujų, Pramedžiavos, Šiluvos, Žaiginio, Kaulakių, 

Girkalnio filialų skaitytojams. Kaulakių filiale pristatyta Aldonos Ruseckaitės kūryba. Gruzdiškės 

filiale vyko tradicinė Žolinių šventė „Besibaigianti vasara kvepia žolynais“, o Betygalos filiale - 

„Tarptautinis Poezijos pavasaris 2021“, kuriame dalyvavo poetai: Aldona Ruseckaitė, Dainius 

Sobeckis, Giedrius Alkauskas, aktorius Petras Venslova. Šio renginio metu buvo prisiminta Vytauto 

Mačernio biografija bei kūryba. Paminėti V. Mačernio 100-ąsias gimimo metines buvo suorganizuota 

literatūrinė - muzikinė valanda ir Ariogalos miesto bei Pašaltuonio filialuose.  

Pažymėti ir rajono bibliotekų jubiliejai: skambiausiai – Bibliotekos 100-metis. Be jo, savo 

jubiliejus su skaitytojais sutiko ir šventė Pramedžiavos filialas -75-čio, Vosiliškio filialas -  70-mečio, 

Katauskių ir Kaulakių filialai - 50-mečius. Bibliotekos šimtmečiui skirtus renginius organizavo ne tik 

VB skyriai, bet ir filialai. Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius suorganizavo rajoninį 

piešinių konkursą „Mano svajonių biblioteka“ bei jubiliejinę šventę vaikams skaitytojams „Knygų 

vaikai“, kurios metu buvo apdovanoti aktyviausi bibliotekos vaikai skaitytojai, pagalbininkai ir 

bičiuliai. Dauguma Bibliotekos šimtmečiui skirtų renginių buvo pažymėti Bibliotekos šimtmečiui 

skirtu ženklu, kuris buvo išrinktas konkurso metu. Jį laimėjo Šiluvos filialo vyresn. bibliotekininkės 

Neringos Aleksandravičiūtės sukurtas ženklas. Spalio 15 d. įvyko šventinis Bibliotekos 100-čio 

paminėjimo renginys, į kurį, net ir sunkiomis sąlygomis, sugužėjo Bibliotekos bičiuliai, partneriai, 

mums draugiškų kaimyninių rajonų bibliotekų vadovai ir skaitytojai. Tądien prie Bibliotekos buvo 

pastatyta ir atidengta skulptoriaus Algimanto Šlapiko akmens skulptūra, kuri įamžino M. Martinaičio 

kūrybą bei visiems gerai žinomą personažą Kukutį, kuris nutūpė skulptūros viršuje. Šis akcentas prie 

Bibliotekos atsirado gražaus bendradarbiavimo su Raseinių rajono kultūros centru dėka.  
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2021 m. suorganizuoti 8 tradiciniai ir 10 virtualių renginių (be parodų), skirtų poeto, kraštiečio 

Marcelijaus Martinaičio 85 - mečiui paminėti. Vienas iš svarbiausių renginių buvo Koplytstulpio ir 

paminklinio akmens, skirto M. ir A. Martinaičių gimtinės įamžinimui, atidarymo šventė „Ten, kur 

būta Paserbenčio“. Bibliotekos darbuotojų parengta kilnojamoji paroda „Tolstantis Jurbarko 

vieškeliu“ eksponuota Bibliotekos filialuose, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje, Kalnujų 

kultūros namuose.  

Bibliotekos Dailės galerijoje 2021 m. eksponuotos parodos: Felicijos Globienės tapybos 

darbų paroda, rajoninio mokinių piešinių konkurso „Mano svajonių biblioteka“ paroda, Europos 

Parlamento nario, prof. Liudo Mažylio parengta paroda „Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai“ 

paroda ir jos pristatymas. 

2021 m. Bibliotekoje organizuoti žodiniai renginiai: Rimanto Kmitos knygos „Remyga“, Dr. 

Arūno Bubnio knygos „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.“, kraštietės, poetės Dalios 

Teišerskytės naujausios poezijos knygos „Paskutinių lapų išleistuvės“, kraštiečių Albino Stakausko 

poezijos knygos „Žuvies dienoraščiai“  bei Arno Zmitros parengtos knygos „Raseinių krašto dvarai“  

pristatymai. Visi norintys galėjo apslankyti Knygos muziejaus ekspozicijos „Senoji Lietuvos knyga. 

Istoriją liudijantys puslapiai“ pristatyme. Bibliotekoje toliau vyko Knygų klubo „Serbenta“ bei  

arbatos klubo „Gijos“ susitikimai. Kadangi vyresnio amžiaus kūrėjai vis dar vengė didesnių 

susibūrimų, rajoninis „Poezijos pavasarėlis“ buvo perkeltas į virtualią erdvę.  

Kauno apskrities viešoji biblioteka, įgyvendindama Kultūros ministerijos finansuojamą 

priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga 

bei priemonėmis“ rugpjūčio 30 dieną Bibliotekoje sudarė galimybę organizuoti edukacinį 

kaniterapijos (šunų terapijos) užsiėmimą. Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro lankytojai 

susitiko su psichologe, Kaniterapijos asociacijos nare, kaniterapiaute Joana Grygutis, jos sūnumi 

Mykolu ir jų septynmete Labradoro retriverių veislės kalyte Kia. 

Raseiniškiai bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos renginyje – žygyje 

,,Lietuvos bibliotekininkų draugijai – 90“, kuris vyko Dubysos regioniniame parke.   

Džiugu paminėti, kad 2021 m. gruodžio 12 d. Paliepių bibliotekoje svečiavosi viena 

ryškiausių Lietuvos kamerinės muzikos atlikėjų, daugumos tarptautinių konkursų laureatė, LTMA 

docentė Judita Leitaitė su dukra smuikininke Paulina Daukšyte – Šereckiene ir mokine Nathalie 

Dmuchovska. Koncertas „Belaukiant Šv. Kalėdų“, kurį organizavo Paliepių filialo bibliotekininkė, 

vyko Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Renginį rėmė UAB „Rimdalė“ direktorius Rimantas Čeičys.  

Dalis Bibliotekos renginių buvo organizuoti kartu su kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis ar įstaigomis.  

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu apdovanotas 2020 m. geriausias rajono 

bibliotekininkas. Nominacija „Geriausias 2020 metų bibliotekininkas“ atiteko Paliepių bibliotekos 
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vyresn. bibliotekininkei Nijolei Staškevičienei už svarų indėlį į Paliepių krašto kultūrinį gyvenimą, 

patrauklios bibliotekos ir bibliotekininko įvaizdžio kūrimą, aktyvų dalyvavimą visuomenės švietime 

bei bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą. 

Edukaciniai renginiai 

Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriuje 29 edukaciniai-mokomieji renginiai vyko 

vasarą veikusios vaikų stovyklėlės „Smagi ir įdomi vasara bibliotekoje“ metu. Didžiulio 

susidomėjimo sulaukė „Įdomiosios robotikos“ užsiėmimai, juose vaikai susipažino su interaktyviais 

robotukais - konstruktoriais, susipažino su skaitmenine grafine planšete ir meniniam piešimui skirta 

programa „Krita“, daugiau sužinojo apie 360 laipsnių kameros galimybes, apie dronų valdymą 

filmuojant ar fotografuojant įvairius objektus, patys pamėgino įamžinti savo veiklas. Kasmet 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakviečia 

švietimo, kultūros ir kitas įstaigas prisijungti prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“. Informacinių 

paslaugų ir vaikų literatūros skyrius į vasaros stovyklėlės „Smagi ir įdomi vasara bibliotekoje“ 

užsiėmimus pakvietęs vaikus, neliko nepastebėtas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Raseinių 

Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką atrinko kaip vieną iš 34 aktyviausių organizatorių bei 

įteikė padėką už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų 

organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.  

Antrus metus iš eilės Paliepių biblioteka inicijavo akciją „Kurkime grožį kartu“ ir kartu su VšĮ 

„Vaiko psichologijos centras“ dalyvavo įgyvendinant projektą „Advento nuotykiai su knygiukais“ ir 

vedė edukacijas vaikams.  

Renginiai vaikams 

Metų pradžioje, besitęsiant pandemijai, skaitytojų vaikų telkimas vyko virtualioje erdvėje, 

skelbiant kūrybinius konkursus, skaitymo akcijas.  

Be literatūros parodų, populiarinančių knygas ir skaitymą, supažindinančių su rašytojų ir 

dailininkų, knygų iliustruotojų kūryba, kviečiančių dalyvauti „Vasaros skaitymo“ iššūkyje, 

Bibliotekoje buvo parengtos 4 netradicinės kūrybinių darbų parodos. Tai jau minėta Raseinių rajono 

moksleivių piešinių paroda „Mano svajonių biblioteka“, keramikos ir floristikos paroda „Daiktų 

gyvenimai: tarp iliuzijos ir tikrovės“ (Kretingos neįgaliųjų paslaugų ir užimtumo centro lankytojų 

kūrybiniai darbai), vaikų kūrybinių darbų parodos „Pasaka dėžutėje“ ir „Linksmieji seniai 

besmegeniai“.  

Dalis kaimo filialų renginių buvo organizuoti bendradarbiaujant su bendruomenėmis, Raseinių 

rajono kultūros centro filialais. Tai dažniausiai liaudies tradicijoms išsaugoti ir valstybinėms 

šventėms paminėti skirti  renginiai. 

Mokymai gyventojams ir Bibliotekos vartotojams 
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2021 m. dar iki spalio mėn. buvo organizuojami projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio 

raštingumo  mokymai gyventojams Bibliotekoje, Ariogalos, Betygalos, Šiluvos, Žaiginio filialuose. 

Mokymai vyko pagal projekto „Prisijungusi Lietuva“ paruoštas mokymo programas. Rajono 

įsipareigojimai projektui buvo įvykdyti ir viršyti. Raseinių rajono savivaldybė šalies savivaldos 

„Auksinės krivūlės“ apdovanojimuose gavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje nominaciją „Už 

pastangas ugdant skaitmeninį raštingumą“. Meras tuo pačiu padėkojo Bibliotekos direktorei ir 

kolektyvui už informacinio raštingumo kėlimą rajone ir šį gražų rajono įvertinimą, pasiektą visų 

bibliotekininkų pastangomis.  

Bibliotekoje 2021 m. suorganizuota 111 kompiuterinio raštingumo mokymų, juose dalyvavo 

1214 gyventojų. Mokymo valandų – 649. Kadangi pandemija įtakojo ir koregavo tiesioginių renginių, 

tarp jų ir mokymų, organizavimą, didžioji dalis mokymų vyko nuotoliniu būdu. Fiziniai mokymai 

vyko tik kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio (18 val.) grupėms. Pažengusiųjų mokymų 

dalyviams aktualiausios buvo šios mokymų temos: dokumentų kūrimas internete, pristatymų 

rengimas, efektyvus laiko planavimas ir viešosios paslaugos internetu. Projekto dalyviai išmoko 

naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete, rengti tekstinius dokumentus, saugiai ir 

atsakingai naudotis internetu bei rasti aktualios informacijos, naudotis elektroninėmis valdžios, verslo 

ir laisvalaikio paslaugomis, dalintis informacija. Sužinojo apie atsakingą nuotraukų publikavimą ir 

dalijimąsi socialiniuose tinkluose, apie socialinio tinklo saugumo nustatymus. Visi dalyviai išklausė 

mokymų kursą ir gavo pažymėjimus. Mokymų programa atitinka Europos Komisijos nustatytus 

skaitmeninių gebėjimų sistemos 1-2 lygius („DigComp“ 2.1). 

 Be projekto organizuojamų kompiuterinio raštingumo mokymų, organizuoti mokymai 

gyventojams ir vaikams. Vaikai mokėsi dirbti su kūrybinėmis modeliavimo programomis. Į  keletą 

Bibliotekos filialų buvo atvykusios Kauno apskrities viešosios bibliotekos edukatorės, vedė 

mokymus vaikams „Kūrybinės dirbtuvės su grafinėmis planšetėmis“. 

Bibliotekininkai per metus suteikė 1575 kompiuterinio ir informacinio raštingumo 

konsultacijas. Ariogalos miesto, Šiluvos, Nemakščių filialams buvo nupirkti Robotikos konstruktoriai 

– LEGO Edukacion WeDo 2,0, suorganizuoti robotikos, programavimo užsiėmimai vaikams. Įsigyti 

konstruktoriai praturtino vaikų laisvalaikį, atnešė naujovių, bet ir suteikė galimybę tobulėti, ugdyti 

skaitmeninius įgūdžius. 

Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su vartotojams ir bendruomenei 

organizuojamomis kultūrinėmis ir edukacinėmis paslaugomis 

Pasiekimai: Bibliotekoje organizuojama daug renginių, dalis iš jų mokomųjų, edukacinių. 

Biblioteka dažnai dalyvauja įvairių įstaigų projektuose kaip partnerė, todėl veiklų ir užimtumo rajono 

bibliotekų lankytojams stygiaus nėra. 
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Trūkumai: trūkstant lėšų sunku į regionus pritraukti profesionalius atlikėjus. Dažnai kyla 

klausimų dėl renginių kokybiškumo, bendruomenės poreikių patenkinimo.  

Problemos: jaučiamas „perdegimo“ sindromas tiek iš organizatorių, tiek iš aptarnaujamos 

visuomenės. Vis dar dėl Covid-19 ligos skelbtų įvairių ribojimų, renginiai pasiekiami mažai 

auditorijai arba nepasiekiami tai daliai žmonių, kuriems jų reikia, yra tuo susidomėję. Organizuoti 

nuotolinius renginius darbuotojams trūksta patirties. 

 

VI SKYRIUS 

ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ 

PASLAUGŲ PLĖTRA 

Interneto svetainės kūrimas ir virtualūs apsilankymai 

Bibliotekos interneto svetainė atnaujinta 2019 m. UAB  „Texus“ unikalaus dizaino turinio 

valdymo sistemos (CMS) pagrindu pritaikyta naudojimui su mobiliaisiais įrenginiais. Jos dizainas 

tinka išmaniesiems telefonams, planšetėms. Įdiegtas renginių interaktyvus kalendorius, kraštotyros 

svetainė „Raseinistika“, vaikų literatūros svetainė integruota į bendrą Bibliotekos svetainę.  

2021 m. Kauno apskrities specialistai atliko SEO vertinimą, Bibliotekos specialistai, dirbantys 

su šios svetainės pildymu ir informacija, gavo pastabas, įvertinimus ir patarimus, kaip geriau, tiksliau 

formuluoti tekstus, reikšminius žodžius, į ką reikia atkreipti dėmesį, ką taisyti.  

Į gautas pastabas iš Raseinių rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų ir informacinių 

technologijų skyriaus vyriausiosios specialistės dėl tam tikrų neatitikimų Bibliotekos internetinėje 

svetainėje buvo nedelsiant sureaguota, pataisyta.  

Palyginus su 2020 m., 2021 m. apsilankymų skaičius interneto svetainėje www.raseiniai.rvb.lt 

išaugo 24 proc. Taip pat 2021 m. svetainėje apsilankė 66,2 proc. daugiau unikalių lankytojų. Tai rodo, 

kad informacija pasiekia naujus vartotojus ir yra tikimybė, kad tai bus ne tik virtualūs lankytojai, 

tačiau radę naudingą informaciją apsilankys ir bibliotekoje. Svetainės puslapio peržiūrų skaičius 

išaugo 25 proc.  

Naudojimasis licenzijuotais elektroniniais ištekliais 

Biblioteka 2021 m. turėjo prieigą prie pernumeruojamų „Infolex“ ir „Naxos Music Library“ 

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

„Infolex“ – lietuviška teisinės informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami teisės aktai ir teismų 

praktika – galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais 

pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, 

civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus teisių Teismo sprendimais bylose prieš 

Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios 

http://www.raseiniai.rvb.lt/


22 
 

tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. 2021 metais „Infolex“ duomenų bazėje fiksuoti  94 

mūsų skaitytojų virtualūs apsilankymai. 

„Naxos Music Library“ duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų 

folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, 

muzikos terminų žodynas, operų apžvalgos ir libretai bei kita informacija.  2021 metais šioje 

duomenų bazėje buvo apsilankyta 318 (2020 m. 185) kartus.  

„EBSCO Publishing“ – visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazių paketas, 

kuris leidžia ieškoti informacijos humanitariniais ir gamtos mokslų, medicinos bei sveikatos, 

ekonomikos ir verslo, ekologijos ir aplinkosaugos, socialiniais, švietimo ir kt. klausimais. 2021 

metais užfiksuoti 176 virtualūs apsilankymai šioje duomenų bazėje. 

Duomenų bazės yra reklamuojamos bibliotekos svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook, 

tačiau vartotojų poreikį iš šalies apskaityti yra sunku.  

Naudojimasis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis ir produktais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinių 

užklausų tenkinimas 

2021 m. gauta 6217 bibliografinių užklausų ir t. y. 56,8 proc. daugiau nei 2020 m. 

Ataskaitiniais metais 97,3 proc. gautų užklausų buvo įvykdytos. Neigiamų atsakymų priežastys –

reikalingo dokumento Biblioteka neturėjo arba jis buvo užimtas. Adresinės užklausos sudarė 69,8 

proc. visų užklausų, teminės – 24,2 proc. 27,9 proc. visų gautų užklausų gauta elektroninėmis 

Eil. Nr. El. paslaugos ir produktai 2020 m. 2021 m. 

1. Interneto svetainė  https://www.raseiniai.rvb.lt/ 
 Apsilankymai 6684 8298 

 Unikalūs lankytojai 1653 2715 

 Puslapio peržiūros 22723 28503 

2 Saitynas (socialiniai tinklai) 

 Tinklaraštis 

Pavadinimas. Interneto 

adresas 

Įdiegimo/atnaujinimo 

metai  

2.1 http://www.facebook.com/ras

einiubiblioteka 
2012 m. sausio 30 d. 

 Sekėjai 1464 1592 
 Įrašų peržiūrų skaičius 30821 36177 

2.2 https://www.youtube.com/cha

nnel/UC4SffFtwSKnbOpkLj

Hi7mww 
2021 m. sausio 28 d. 

 Prenumeratoriai/sekėjai  13 

 Įrašų peržiūros  162 
 Įkelta video įrašų  9 
 https://www.instagram.com/ra

seiniubiblioteka 
2020 m. lapkričio 4 d. 

 Sekėjai 137 276 

 Peržiūrų skaičius 2782 4785 

https://www.raseiniai.rvb.lt/
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priemonėmis. 19,8 proc. užklausų atsakyta el. paštu. Faktografinių užklausų buvo gauta daugiausia 

kraštotyros tema. 

Naudojimasis interneto paslaugomis 

Bibliotekoje VIP naudotojams yra įrengtos 85 darbo vietos. 2021 m. VIP (unikalių) paslaugų 

vartotojų Bibliotekoje buvo 10,4 proc. mažiau, lyginant su 2020 m. Dėl Covid-19 ligos protrūkio, 

darbo nuotoliniu būdu, naujų technologinių galimybių, formuojasi nauji vartotojų įpročiai, didėja 

interneto bei informacinių sistemų naudojimo patirtis bei plečiasi galimybės. Dauguma gyventojų 

interneto prieigą ir kompiuterius turi namuose. Vis populiaresni tampa asmeniniai mobilieji įrenginiai 

– telefonai, kompiuteriai, planšetės. Todėl atnaujinus kompiuterių ir interneto įrangą iš projekto 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu VIP“ vartotojai turėjo galimybę jungtis su savo 

mobiliais įrenginiais prie Bibliotekos interneto per bevielį ryšį (Wi-Fi), kurių interneto srautai 

apskaitomi VIP sistemoje. Tai lėmė VB padidėjusį VIP kreipčių (seansų) skaičių.  

Naudojimasis vieša interneto prieiga  2019-2021 m.  

 

Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su elektroninėmis paslaugomis 

Pasiekimai: dėl pasikeitusių aplinkybių (besitęsiantis karantinas), elektroninio turinio 

kūrimas, informacinių ir elektroninių paslaugų plėtra suintensyvėjo – Bibliotekos darbuotojai 

individualiai bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose sustiprino informacines žinias, mokėsi 

elektroninių paslaugų kūrimo bei teikimo visuomenei galimybių. Viešosios bibliotekos darbuotojai 

mokė kolegas bibliotekininkus. Po šių mokymų pradėta daugiau naudotis Facebook socialiniu tinklu, 

kurti virtualius pristatymus, konkursus ir pan. Tai sudarė galimybę bendrauti su paslaugų vartotojais, 

suteikti aktualią informaciją apie besikeičiančias sąlygas bibliotekose, palaikyti bendruomenės 

kūrybiškumą, organizuojant konkursus aktualiomis temomis. 2021 m. pasiektas didesnis Bibliotekos 

interneto svetainės lankomumas nei 2020 m. 

Trūkumai: elektroninio turinio kūrimas dar nėra pakankamai stipri veiklos sritis, galbūt dėl 

darbuotojų kompetencijų trūkumo. 

 Viešos interneto 

prieigos (VIP) vietų 

skaičius 

VIP lankytojų Unikalių VIP vartotojų 

skaičius 

VIP kreipčių (seansų su Wi-

Fi) skaičius 
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2
0
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1
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VB 15 12 21 707 393 1499 247 159 118 4831 5701 7227 

MF 5 5 5 228 200 813 24 9 6 2184 2305 1459 

KF 64 61 59 1122 869 3670 186 82 120 15157 18155 10400 

RMMVB 84 78 85 2057 1462 5982 457 250 224 22172 26161 19086 
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Problemos: sunku pritraukti unikalius interneto paslaugos vartotojus, nes kaimų filialų 

mikrorajonų gyventojų kaita nedidelė, daugelis jų interneto ryšio paslaugas turi užsisakę namuose 

arba jau iš anksčiau naudojasi Bibliotekoje. Duomenų bazių paklausa nėra didelė, nes kaimiškame 

regione mažai studijuojančio jaunimo, dalis vartotojų pensininkai, bedarbiai.  

VII SKYRIUS 

PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS, SIEKIANT TOBULINTI PASLAUGAS 

 

Projekto pavadinimas.  

Tikslai ir uždaviniai 

Projekto rengėjai 

Vykdymo/ 

dalyvavimo 

laikotarpis 

Dalyviai ir 

partneriai 
Rezultatai* 

Kas  

finansuoja 

Pritrauktos 

lėšos (be 

SVB indėlio) 

1 2 3 4 5 6 

Bibliotekos rengti projektai – finasavimas negautas 

„Atrask save bibliotekos šimtmečio 

rate“ (finansavimas negautas) 

     

„(Ne)išnykusio Paserbenčio 

kultūrinės atmintys“ (finansavimas 

negautas) 

     

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo vykdant projektą 

Pavadinimas:  

Kultūros ministerijos finansuojama 

priemonė „Aprūpinti bibliotekas 

socialinės ir informacinės atskirties 

gyventojų grupėms skirta įranga bei 

priemonėmis“ 

Tikslai: skatinti dalyvių 

bendravimą, lavinti sensorinius 

pojūčius, ugdyti socialinius 

įgūdžius, empatiją 

Uždaviniai: neįgaliesiems 

suorganizuoti renginį. 

Projektą parengusios institucijos 

pavadinimas: Kauno apskrities 

viešoji biblioteka 

2018-2020 

m. 

Viešoji 

įstaiga 

Raseinių 

neįgaliųjų 

užimtumo 

ir paslaugų 

centras 

Edukacinis 

kaniterapijos 

užsiėmimas 

neįgaliesiems  

 

 

 

„Sensorinių 

skaitymų 

užsiėmimai“ 

Kultūros 

ministerija 

 

 

Metodinė 

priemonė 

„Išlaisvinti 

herojai: 

sensoriniai 

skaitymai 

bibliotekose

“. 

Gautos 

priemonės 

(244,54 Eur 

vertės) 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ 2018-2021 

metai 

 111 mokymai, 

apmokyti 1214 

gyventojai 

ES  

Projektas „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“ 

2018-2021 

metai 

 2021 m. 

atnaujinta VIP 

įranga 7-iuose 

filialuose. 

Gautas 

Eksperimentin

is paketas, 

vykdyti 

mokymai 

darbuotojams. 

ES  

Projektas „Nenuobodžiauk“   Į RMMVB 

interneto 

svetainę įkelti 

8 

informaciniai 
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pranešimai 

apie projektą,  

Kėdainių kultūros centro projektas 

„Gyvenimo spalvos“. Tikslas – 

didinti senjorų, neįgaliųjų, 

pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų  integraciją į 

visuomenę teikiant paslaugas ir 

skatinant savanorišką veiklą.  

 

 Projekto 

tikslinė 

grupė – 

senjorai, 

neįgalieji ir 

pabėgėlis 

Suorganizuota

s renginys 

Raseinių VB, 

kuriame 

dalyvavo 

Raseinių 

rajono ir 

Kėdainių 

rajono 

gyventojai  

ES 

struktūrinių 

fondų 

 

Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos projekto „Knygos 

kelias: atrask, pažink, sukurk!“ 

2020 06 01 – 

2021 06 30 

VB vaikai 

skaitytojai 

VB gavo 

užsiėmimams 

organizuoti  

edukacijų 

dėžutes. 

Edukacinis 

užsiėmimas 

„Knygos 

kelias į mūsų 

namus“ 

  

„Juk Biblioteka – #NeTikKnyga.“ 

 

2021 m.  Luko Keraičio, 

laidų vedėjo, 

sukurta istorija 

apie 

Bibliotekoje 

esančią 

žaisloteką 

Lietuvos 

kultūros 

tarybos 

 

Rasos Bačiulienės knygos „Vilko 

ašara“ pristatymas ir edukacinės 

dirbtuvės 

2021  Rugpjūčio 16 

d. edukacinis 

užsiėmimas 

VB  

Lietuvos 

kultūros 

tarybos 

 

Projektas „Nepatogus kinas“. 

 

2021  Sudaryta 

galimybė VB 

prie vieno 

kompiuterio 

nemokamai 

žiūrėti 

projekto 

rodomus 

dokumentinius 

filmus. 

  

Projektas „Šalčio gėlės lange“, 

skirtas Lietuvos gyventojų 

trėmimui į atšiaurųjį Sibirą atminti.  

Projekto autorė Rasa Bačiulienė 

2021 Projekto 

partneris 

RMMVB 

ir kitos 

bibliotekos 

Paskelbta 

informacija 

bibliotekos 

svetainėje, 

sudaro 

perklausyti 

įgarsintą 

ištrauką iš 

knygos 

„Tremtinio 

užrašai" II 

tomas 

Projektą 

finansuoja 

Lietuvos 

kultūros 

taryba  

 

Projektą „Kūrybiniai susitikimai po 

liepa“.  

 

2021 VB Spalio 28 

dieną Raseinių 

Viktoro 

Petkaus 

progimnazijos 

pirmokams 

edukacija apie 

Lietuvos 

kultūros 

taryba ir 

Birštono 

savivaldybės 
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Birštomo 

miesto istoriją 

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“  VB Edukaciniai 

užsiėmimai 

vaikams 

vasaros metu 

Švietimo, 

mokslo ir 

sporto 

ministerija ir 

Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo 

centras 

 

 

Kultūros paso paslauga „Dailininkas ir vaikiška knyga“ 2021 m. I pusmetį dėl karantino ir dėl 

iki mokslo metų pabaigos vykusio nuotolinio moksleivių mokymo nebuvo teikiama. IV ketvirtį ji 

neturėjo paklausos, todėl irgi nebuvo vykdoma. Surinkta ir pateikta medžiaga naujoms Kultūros paso 

paslaugoms: edukacinei programai „Pasakų šalies svečiai“ ir edukaciniam užsiėmimui „Kelionė su 

Kukučiu“. Minėtas edukacijas paruošė Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus 

darbuotojai. Krašto istorinį - kultūrinį paveldą aktualizuojanti Kultūros paso edukacija „Vieškeliu 

ateinanti istorija“ buvo paruošta Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus darbuotojų. Šios 

galimos Kultūros paslaugos yra reklamuojamos rajono ugdymo įstaigose. Atskiros šių edukacijų 

priemonės ir veiklos buvo naudojamos vedant literatūrines valandėles, garsinius skaitymus ir 

mokomuosius renginius. 

Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su projektų rengimu ir vykdymu  

Pasiekimai: Biblioteka dalyvavo įgyvendinant kitų institucijų ir organizacijų projektus, jų metu 

organizavo mokymus, renginius, edukacijas rajono gyventojams, moksleiviams. Iš projektų gauta 

kompiuterinė technika 7 kaimo filialams. Gautas ir eksperimentinis paketas kūrybinių dirbtuvių 

veiklai vykdyti. 

Trūkumai: iš Kultūros tarybos negautas finansavimas projektams (pagal pateiktas paraiškas).  

Problemos: darbuotojų motyvacijos ir kompetencijų stoka rašant projektus. 

 

VIII SKYRIUS 

DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

Aprūpinimas dokumentais 2019- 2021 m., fiziniai vienetai 

Bibliotek

a 

Fondo apimtis metų pabaigoje  

Pokytis 

2010/2021 m. (+;-

) 

1 gyventojui 

tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 

tenka 

dokumen-

tų 

1 000 

gyvento-

jų tenka 

doku-

mentų 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vienetai Proc. 

VB 85741 83173 78579 -4594 -6 7,1 30 7143 

MF 12275 12766 13547 +781 +6 3,7 21,9 3386 

KF 117281 114184 113721 -463 -0,4 6,7 32,7 6689 

RMMVB 215297 210123 205847 -4276 -2 6,5 30,6 6433 
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Dokumentų fondo kaita 2019- 2021 m., pavadinimai 

Biblioteka 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 
2019 m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

VB 1583 1630 1289 1111 2455 2062 45708 44883 44110 

MF 456 678 474 226 193 284 8346                                                                                                                                                                                                                         8831 9021 

KF 901 943 666 496 260 353 10928 11611 11924 

RMMVB 1827 1767 1521 706 1024 2062 49245 49988 49447 

2021 m. Biblioteka gavo 16811 fiz. vnt. dokumentų, t. y. 7 proc. mažiau, negu 2020 m. Dėl 

COVID-19 pandemijos 2020 m. LR KM skirtų papildomai pasiskolintų valstybės vardu lėšų naujų 

dokumentų gavimas buvo žymiai padidėjęs. Ataskaitiniais metais padidėjo tik VB fondo gavimas, to 

priežastis – 2021 m. įsteigtas VB mobilios bibliotekos fondas, į kurį perduoti naujausi ir vertingiausi 

uždaryto Užkalnių filialo dokumentai. 

Lėšos dokumentų įsigijimui 2019-2021 m., eurai 

Metai Skirta lėšų 

 Iš viso 

iš to skaičiaus 

LR KM Savivaldybės 

biudžetas 

Projektų 

lėšos 

2019 m. 48108,10 27542,00 20566,10 0 

2020 m. 71170,37 54546,00 16624,37 0 

2021 m. 48750,64 36426,00 12324,64 0 
Skirtumas 2020/2021 m., proc. -32 -33 -26 0 

 

Metai 

Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

LR KM Savivaldybės 

biudžetas 

Projektų 

lėšos 

2019 m. 1,49 0,85 0,64 0 

2020 m. 2,15 1,65 0,50 0 

2021 m. 1,53 1,15 0,38 0 
Skirtumas 2020/2021 m., proc. -29 -30 -24 0 

2021 m. gautų dokumentų sudėtis pagal finansavimo šaltinius 

 

 

9116, 54%3969, 24%

2304, 14%

1422, 8%

Rajono
Savivaldybė
LR KM

Parama

kiti šaltiniai
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LR KM lėšų įsisavinimas 

Metai 2019 2020 2020* 2021 

Gautas finansavimas 

(Eur) 

27 542 31 398 23 148 36 426 

Įsigytų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.) 

3345 3689 2752 3969 

*2020 m. be numatyto finansavimo dokumentams įsigyti buvo gautas papildoma dotacija iš ministerijos 

(Valstybės vardu pasiskolintos lėšos). Šioje grafoje ir atsispindi papildomo finansavimo panaudojimas. 

Matome, kad kasmet didėja LR KM skiriamos lėšos dokumentamas įsigyti. Tuo pačiu auga ir  

įsigyjamų dokumentų kiekis. Nors 2021 m. LR KM dokumentų įsigijimui skyrė 5028 Eur daugiau 

nei 2020 m., tačiau įsigytų dokumentų skaičius ženkliai neišaugo. To priežastis – nuolat kylančios 

leidinių kainos.  

Dokumentų antrinė atranka ir nurašymas  

Dokumentų nurašymo priežastys 2019-2021 m., fiziniai vienetai: 

Metai 
Nurašyta 

iš viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 

turiniu 

Perduotų 

mainams 

Vartotojų 

prarastos 

2019 23019 11502 11399 0 118 

2020 23202 12254 10938 0 10 

2021 21087 18064 1645 1194 184 

Skirtumas 2020/2021 m., 

procentai 

-9 +47 -85 +1194 +1840 

Dokumentų nurašymas RMMVB 2018-2020 m., fiziniai vienetai: 

Biblioteka 
Nurašyta dokumentų Pokytis 2020/2021 m. (+;-) 

2019 m. 2020 m. 2021 m. Vienetai Procentai 

VB 4348 6143 8861 +2718 +44 

MF 899 877 390 -487 -44 

KF 17772 16182 11836 -4346 -27 

RMMVB 23019 23202 21087 -2115 -9 

Fondo naudojimas 

2021 m., palyginus su 2020 m., fondo apyvartos rodiklis nepakito. Ariogalos miesto filiale 

fondo apyvarta sumažėjo 0,1, VB – padidėjo 0,2. Tačiau šis rodiklis visuose Bibliotekos padaliniuose 

mažesnis, negu buvo 2019 m. prieš COVID – 19 pandemiją. 

 Bibliotekų fondo apyvartos rodiklis 2019- 2021 m. 

Biblioteka 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

VB 0,9 0,6 0,8 

MF 1,4 1,3 1,2 

KF 1 0,8 0,8 

RMMVB 1 0,8 0,8 

Krašto dokumentų fondas ir jo panaudojimas 

Kraštotyros fondo dydis - 3285 fiz. vnt. dokumentų. Bibliotekoje krašto dokumentų fondas 

yra saugomas atskirai – kraštotyros ir meno skaitykloje. Fondo dokumentai atsispindi Bibliotekos el. 

kataloge. Per 2021 m. kraštotyros fondas papildytas 47 fiz. vnt. dokumentų. 2021 m parengi 6 
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kraštotyros darbai. Į NBDB buvo pateikti 1825 analiziniai bibliografiniai įrašai, kraštotyros kartoteka 

papildyta 234 kortelėmis.  

LIBIS diegimas 

Vasarą įvyko LIBIS modernizavimas. Atnaujintoje LIBIS vyko bibliotekų duomenų migracija, 

bandomosios eksploatacijos etapas. Tuo metu LIBIS buvo galima tik aptarnauti vartotojus, tvarkyti 

naujus dokumentus, tačiau iki 2021 m. pabaigos nebuvo visiškai sutvarkytų, tikslių apskaitos 

dokumentų, neveikė LIBIS visuminė ir bendroji apskaita. Programa strigo ir kilo daug įvairiausių 

klausimų. Buvo daug problemų ir su naujos spaudos registravimu. Beveik kas savaitę LIBIS buvo 

naujinama, tuomet reikėjo atlikti LNB organizuojamą LIBIS testavimą, kurį, pasitardama su kitais 

VB darbuotojais, vykdė  LIBIS administratorė G. Andriulienė. 

Kaip ir ankstesniais metais, VB skaitykloje, Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriuje 

bei VB filialuose prenumeruojami ir paramos būdu gauti periodiniai leidiniai užregistruoti LIBIS 

bibliotekos kataloge. Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė K. 

Masaitytė aprašė straipsnius iš rajoninio laikraščio „Alio, Raseiniai“. 2021 m. sukurti 1825 analiziniai 

BĮ, t. y. 221 BĮ daugiau, negu 2020 m. 

Dokumentų fondo apsauga 

Siekiant sustiprinti fondų apsaugą, 2021 m. buvo patikrinti VB Skaitytojų aptarnavimo ir 

kraštotyros bei Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrių fondai. Keičiantis darbuotojams, 

atlikti fondo patikrinimai ir perdavimai Katauskių, Nemakščių, Šiluvos ir Viduklės filialuose. 

Katauskių ir Šiluvos filialų fondo patikrinimai atlikti, naudojant brūkšninių kodų skaitytuvus. Kiti 

2021 m. įvykę fondų patikrinimai, dėl tuo metu neveikusios atnaujintos LIBIS fondo patikros 

funkcijos, buvo atlikti pagal inventoriaus knygas.  

 Pasiekimai, trūkumai, problemos, susijusios su dokumentų fondo formavimu 

Pasiekimai: atlikti 6 fondų dokumentų patikrinimai. Naujų dokumentų pirkimai atlikti 

elektroninėmis priemonėmis per CVP IS, dokumentų užsakymus leidyklos įvykdė 100 proc. 

Suformuotas mobilios bibliotekos fondas. 

Trūkumai: dėl LIBIS modernizavimo pilnai neveikė visos funkcijos, todėl dalis atrinktų 

dokumentų buvo nenurašyta. Liko nenurašyti periodiniai leidiniai. Per maži fondo apyvartos 

rodikliai, nes mažėja bibliotekų vartotojų skaičius, o dokumentų fonduose vis dar yra susidėvėjusių, 

praradusių aktualumą leidinių. Bibliotekos šakinės literatūros fondas pagal IFLA reikalavimus per 

mažas ir jis kasmet dar mažėja, ypač filialuose. Bibliotekos dokumentų fonde, kaip ir ankstesniais 

metais, vyrauja spausdinti dokumentai. Trūksta naujų dokumentų įvairiose laikmenose (CD, DVD), 

nėra elektroninių knygų.  

Problemos: asmeninių bibliotekų fondai (prof. Juozo Girdzijausko, Stasio Džiugo, poeto 

Albino Slavicko, kraštiečio Stasio Šiuškaus) bei Senų ir retų spaudinių fondai sudaro apie 8 proc. 
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Bibliotekos fondų. Jie vartotojams  laisvai neprieinami, mažai naudojami. Tai mažina fondų apyvartą, 

atnaujinimo koeficientą. 

 

IX SKYRIUS 

DARBUOTOJAI IR PROFESIONALUMO UGDYMAS 

Personalas  

 Iš viso 2021 m. Bibliotekoje buvo patvirtinti 48,8 etatai, dirbo – 53 darbuotojai, iš jų 

profesionalių bibliotekininkų – 41, kitų darbuotojų - 12. Nepilną darbo dieną dirbo 15 profesionalių 

bibliotekininkų. 2 darbuotojos buvo vaiko auginimo atostogose. 

Biblioteka Iš 

viso 

dar- 

buo- 

tojų 

Profesionalių bibliotekininkų 

Iš 

viso 

Dir-

ban-

čių 

nepil-

ną d.d. 

Su aukštuoju išsilavinimu Su aukštesniuoju išsilavinimu Su kitu 

išsilavinimu 

Iš 

viso 

% Bibliotekiniu Iš 

viso 

% Bibliotekiniu Iš 

viso 
% 

Iš 

viso 

% Iš 

viso 

% 

VB 29 17 1 12 70,6 6 50 5 29,4 5 100 0 0 

MF 2 2 0 1 50 0 0 1 50 1 100 0 0 

KF 22 22 14 11 50 5 45,5 10 45,4 5 50 2 9,1 

RMMVB 53 41 15 24 58,5 11 45,8 15 36,6 9 60 2 4,9 

 

Iš 41 rajono bibliotekininko - 58,5 proc. turi aukštąjį ir 36,6 proc. aukštesnįjį išsilavinimą. 2 

darbuotojai dirba su viduriniu išsimokslinimu, kas sudaro 8,9 proc. visų kultūros ir meno darbuotojų.  

Darbuotojų etatų skaičius 

 Iš viso etatų Iš jų bibliotekininkų 

VB 26,5 18,5 

MF 2,2 2 

KF 20,1 17 

RMMVB 48,8 37,5 

63,6 proc. kaimo filialų dirbo ne visą darbo laiką. Pagal aptarnaujamo mikrorajono gyventojų 

skaičių darbo krūvis Berteškių, Milašaičių, Paliepių, Pašaltuonio, Paupio, Vosiliškio ir Verėduvos, 

filialuose – 0,5 etato, o Butkiškės, Ilgižių, Gruzdiškės, Katauskių, Pramedžiavos, Pyšmančių ir 

Žaiginio filialuose –  0,75 etato.  

2021 m. kvalifikaciją kėlė visi Bibliotekos darbuotojai. Kai kurie iš jų – po keletą kartų. 

Bibliotekininkai turėjo galimybę kelti savo kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose LNB, KAVB 

organizuotuose mokymuose, konferencijose, seminaruose, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro organizuojamuose psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

seminaruose, projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymuose ir kt. Didžioji 

dauguma mokymų vyko nuotoliniu būdu, per „Microsoft Teams“, „Zoom“ programas, kitas virtualias 

mokymo platformas.  
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Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su personalu 

Pasiekimai: 2021 m. kvalifikaviją kėlė visi kultūros ir meno darbuotojai. Iš visų organizuotų 

mokymų, 34 vykdyti  nuotoliniu būdu.  

Trūkumai: dėl karantino ribojimų nebuvo organizuojamos kolektyvo tradicinės (profesinės) 

šventės, keletas darbuotojų, žinodami, kad 2023 m. sausio 1 d. netenka teisės dirbti (neturi atitinkamo 

tai pareigybei išsilavinimo), praranda motyvacija stengtis, ieškoti naujų veiklos formų ir t.t.  

Problemos: 90 proc. Bibliotekos darbuotojų yra vyresni nei 40 metų amžiaus. Maža 

darbuotojų kaita nesudaro konkurencingumo sąlygų. Įstaigoje pradėję dirbti jauni žmonės ilgai 

neužsibūna, ieško geriau apmokamo darbo, didesnių karjeros galimybių.  

 

 

X SKYRIUS 

FINANSAVIMAS IR MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Patalpų būklė 

Ataskaitiniais metais buvo 6 kaimo filialai (Butkiškės, Paupio, Pašaltuonio, Paliepių, 

Pramedžiavos, Vosiliškio), kuriuose šaltuoju metų laiku patalpos šildomos krosnimis arba 

krosnelėmis ir 6 kaimo filialai (Berteškių, Ilgižių, Gruzdiškės, Katauskių, Milašaičių, Žaiginio), 

kuriuose šildoma su elektros šildymo sistema. Kaimų filialų patalpos suremontuotos, tačiau esant 

seniems pastatams kaskart iškyla nenumatytų problemų ir nenumatytų lėšų poreikis toms 

problemoms spręsti. 

Praėjus daugiau kaip dešimtmečiui po Bibliotekos pastato renovacijos, atsirado dideli ir ženklūs 

įtrūkimai pagrindinėse sienose, tad skubiai reikalingas kapitalinis sienų remontas. Patikrinus lifto, 

skirto neįgaliesiems kelti, būklę, paaiškėjo, kad jis jau neatitinka ES keliamų reikalavimų. Lifto 

eksplotavimo ir remonto darbai numatomi 2022 m.  

Bibliotekos konferencijų salėje įvesta vėdinimo sistema.  

2021 m. ilgalaikio turto remontui išleista 2,3 tūkst. Eur, ilgalaikio turto įsigijimui - 3,7 tūkst. 

Eur.  

Infrastruktūros atnaujinimas 

Kompiuterinė technika 2021 m. 

 

Biblioteka 
Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas 
Kopijavimo aparatai 

vartotojams 

Darbuotojams Vartotojams  

VB 43 22 21 2 

MF 8 3 5 1 

KF 89 25 59 23 

RMMVB 135 50 85 25 

Pagal 2018 – 2021 m. LNB infrastruktūros projektą atnaujinta kompiuterių įranga Ilgižių, 
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Gruzdiškės, Paupio, Kaulakių, Pryšmančių filialuose – po 2 kompiuterius, Sujainių, Pramedžiavos 

filialuose – po 3 kompiuterius. Visi šie filialai gavo ir išmaniuosius TV ekranus, daugiafunkcinius 

įrenginius, maršrutizatorius. 2021 m. pagal LR KM projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas 2021 

m.“ gauti 4 kompiuteriai.  

Finansavimas  

 

 

 

 

 

 

XI SKYRIUS 

 IŠVADOS 

 

 

Pasiekimai 

 Sustiprėjo Bibliotekos darbuotojų kompetencijos, mokymuose dalyvavo 100 proc. kultūros 

ir meno darbuotojų. Išnaudotos tiesioginio ir nuotolinio mokymosi galimybės, prisitaikyta prie naujų 

veiklos sąlygų ir įveikti iškilę iššūkiai.  

 Ataskaitiniais metais buvo suorganizuoti 3 visuotiniai darbuotojų ir 3 direkciniai 

susirinkimai, kuriuose buvo aptariamos ir nagrinėjamos bibliotekos veiklos aktualijos, įgyvendinamų 

projektų ir renginių organizavimo klausimai ir kt. 

 2020 m. 2021 m. 

 

Gauta lėšų (tūkst. Eur): 676,4 729,9 

iš savivaldybės  618,5 690,6 

 

valstybės (KM lėšos komplektavimui) 54,6 36,4 

už mokamas paslaugas  1,5 1,5 

juridinių ir fizinių asmenų parama  0 0,4 

projektai 1,5 0 

Patalpų nuoma 0,3 1,0 

Išlaidos (tūkst. Eur):  676,4 729,9 

darbo užmokesčiui  534,5 580,4 

socialinio draudimo įmokos  8,9 9,6 

dokumentų įsigijimui  71,0 48,6 

ryšių paslaugos 6,5 7,5 

transporto išlaikymas 0,9 1,3 

kitos prekės ir paslaugos (su 

reprezentacinėmis) 

17,1 5,8 

komandiruotės 0,4 0 

ilgalaikio turto remontas 2,9 2,3 

kvalifikacijos kėlimas 0,1 0,2 

komunalinės paslaugos 13,4 31,1 

darbdavių socialinė parama 10,0 11,0 

vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 0,9 1,0 

Ilgalaikis turtas 2,4 3,7 

Renginiai  5,1 10,5 

Žurnalas „Rasupis“ 2,3 6 
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 Atnaujinti bei parengti bibliotekos veiklą ir darbuotojų darbo santykius reglamentuojantys 

dokumentai, paruoštos metodinės rekomendacijos: „2021 m. įžymios datos ir jubiliejai“ ir „Darbas 

LIBIS programa. Galimybės“, „Dokumentų fondo patikrinimo eiga, naudojant brūkšninius 

skaitytuvus“. 

 Sėkmingai sudalyvauta projekte „Skaitymo iššūkis“. 

 Parengtas ir išleistas ketvirtasis Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Rasupis“ 

numeris. 

 Dirbama su Dokumentų valdymo (DVS), Personalo ir „STRAPIS“ informacinėmis 

sistemomis. 

 Paminėtas Bibliotekos veiklos šimtmetis. 

 Įamžinta Lietuvos nacionalinės premijos laureatų, brolių M. ir A. Martinaičių gimtinė, su 

bendraminčiais ir rėmėjais pastatant Paserbentyje koplytstulpį ir paminklinį akmenį. 

 Sukomplektuotas fondas mobiliai bibliotekai, 0,5 etato dirbanti bibliotekininkė pradėjo 

vykti į išorinius aptarnavimo punktus;  

 Periodiniuose leidiniuose paskelbti 87 straipsniai ir informaciniai pranešimai, susiję su 

Bibliotekos veikla. 

 Ir toliau buvo sėkmingai bendradarbiaujama su visomis rajono kultūros, ugdymo 

įstaigomis, kaimų bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 Bibliotekoje organizuojama daug renginių, iš jų mokomųjų, edukacinių.  

 Biblioteka dažnai dalyvauja įvairių įstaigų projektuose kaip partnerė, todėl veiklų ir 

užimtumo rajono bibliotekų lankytojams stygiaus nėra.  

 2021 m. pasiektas didesnis Bibliotekos interneto svetainės lankomumas. 

 Atlikti 6 fondų dokumentų patikrinimai. Naujų dokumentų pirkimai atlikti elektroninėmis 

priemonėmis per CVP IS.  

 Bibliotekoje sukurta vidaus kontrolė vertinama gerai.  

 

Trūkumai ir problemos 

 Ne visos bibliotekos yra patogioje vietoje  vartotojams su judėjimo negalia. Filialų, esančių 

II aukšte, modernizuoti nėra galimybių ir lėšų. 

 Trūkstant lėšų sunku į regionus pritraukti profesionalius atlikėjus. Iškyla klausimas dėl 

renginių kokybiškumo, bendruomenės poreikių patenkinimo.  

 Negautas finansavimas iš Kultūros tarybos. Jaučiama darbuotojų motyvacijos ir 

kompetencijų stoka rašant projektus. 
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 VB fondo apsaugos klausimai nėra išspręsti. Nėra įdiegta RIFD apsaugos sistema (varteliai, 

RIFD lipdės knygose). Asmeninių bibliotekų fondai (prof. Juozo Girdzijausko, Stasio Džiugo, poeto 

Albino Slavicko, kraštiečio Stasio Šiuškaus) bei Senų ir retų spaudinių fondai sudaro apie 8 proc. VB 

fondų, jie vartotojams neprieinami, mažai naudojami. Tai mažina fondų apyvartą, atnaujinimo 

koeficientą. 

 2021 m. sumažėjo lankytojų, tarp jų ir renginių lankytojų skaičius.  

 Elektroninio turinio kūrimas dar nėra pakankamai stipri veiklos sritis, galbūt dėl darbuotojų 

kompetencijų trūkumo. 

 Dėl LIBIS modernizavimo pilnai neveikė visos funkcijos, todėl dalis atrinktų dokumentų 

buvo nenurašyta. Liko nenurašyti periodiniai leidiniai. 

 Per maži fondo apyvartos rodikliai, nes mažėja bibliotekų vartotojų skaičius, o dokumentų 

fonduose vis dar yra susidėvėjusių, praradusių aktualumą leidinių.  

 Bibliotekos dokumentų fonde, kaip ir ankstesniais metais, vyrauja spausdinti dokumentai. 

Trūksta naujų dokumentų įvairiose laikmenose (CD, DVD), nėra elektroninių knygų.  

 Mažėjantis interneto vartotojų skaičius, daugumoje padalinių vis dar nėra įdiegta 

naudojimosi WIFI ryšiu apskaitos sistema. 

Perspektyva 

 Kelti darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas projektų rašymo ir vykdymo srityje per 

praktinius užsiėmimus, bendradarbiavimą su kitomis bibliotekomis. Kelti motyvaciją ir skatinti per 

veiklos vertinimo priemones. 

 Dėl nepritaikytų patalpų judėjimo negalią turintiems asmenims jų aptarnavimą vykdyti per 

knygnešystę. VB liftas į II aukštą numatytas sutvarkyti 2022 m. 

 Per projektus ieškoti papildomo finansavimo ir taip gerinti organizuojamų renginių kokybę. 

 Gerinant dokumentų fondų kokybę ir apyvartos rodiklį, didesnį dėmesį skirti fondų 

tvarkymui: nurašyti neaktualią literatūrą, siekti įsigyti vartotojų reikmes atitinkančius leidinius. 

 Ieškoti būdų ir galimybių, kaip išlaikyti esamus ir pritraukti potencialius vartotojus. 

 Peržiūrėti ir išanalizuoti esamą situaciją dėl kaimo filialų darbo laiko grafikų ir skaitytojų 

aptarnavimo namuose tvarkos bei priimti visoms suinteresuotoms pusėms tinkamiausius  sprendimus.  

 Stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą ir partnerystę su švietimo, socializacijos įstaigomis, 

bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis, tapti atvira ir vieša erdve įvairioms bendruomenės 

veikloms ir idėjoms. 

 Įveiklinti mobilios bibliotekos paslaugas, bendradarbiaujant su rajono kaimų 

bendruomenėmis. 

______________________________ 




