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1. Informacija apie įstaigą 

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka (toliau – RMMVB) yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, prieinama visiems gyventojams, kaupianti ir sauganti universalų bendruomenės 

poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti įvairaus amžiaus gyventojams informacijos ir 

viešos interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, socialinės edukacijos, skaitymo 

skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias paslaugas.  

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV- 536 

patvirtintomis „Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijomis“ ir Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. (1.7)ĮvE-45 „Dėl 

Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos struktūros patvirtinimo“, įgyvendinta RMMVB 

struktūros pertvarka. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. panaikintas Informacijos ir kraštotyros skyrius. 

Panaikinto skyriaus funkcijos perskirstytos vartotojus aptarnaujantiems padaliniams. Keitėsi likusių 

struktūrinių padalinių pavadinimai bei darbuotojų pareigybių skaičius juose. Nė vienas darbuotojas 

po šios pertvarkos nebuvo atleistas, kai kurie perėjo dirbti į kitus skyrius, peržiūrėtos ir 

perskirstytos jų pareigybės bei atliekamos funkcijos. 

Naujoji VB struktūra: 

 Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. metodininkas, personalo ir 

bendrųjų dokumentų valdymo specialistas; 

 Dokumentavimo ir informacinių technologijų administravimo skyrius  – vedėjas, 1 vyr. ir 2 

vyresn. bibliotekininkai, informacinių technologijų sistemos administratorius; 

 Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius – vedėjas, 4 vyresn. bibliotekininkai (1 

pareigybė iš jų kol kas neužimta), visuomenės informavimo specialistas;  

 Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyrius – vedėjas, 2 vyr. ir 3 vyresn. bibliotekininkai; 

 Ūkio skyrius – vedėjas, vairuotojas, elektrikas, santechnikas, valytojai. 

Rajono viešųjų bibliotekų tinklą sudaro - viešoji biblioteka, 1 miesto filialas ir 23 kaimo 

filialai, iš kurių 4 vykdo ir mokyklos bibliotekų funkcijas. Viešųjų bibliotekų tinklas rajone 
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aptarnauja 2 miestų, 7 miestelių ir 590 kaimų gyventojus, kurių 2017 metais registruota 33 467. 

Ataskaitiniais metais į bibliotekas sutelkta 23,6 % rajono gyventojų (0,2 proc.daugiau nei 2016 m.). 

Apie visas įstaigos teikiamas paslaugas ir vykdomą veiklą informacija pateikiama 

internetinėje svetainėje www.raseiniai.rvb.lt. Gana aktyviai bibliotekos darbuotojai naudojasi ir 

socialinio tinklo Facebook paskyra https://www.facebook.com/raseiniubiblioteka/, kurioje 

skelbiami kvietimai į renginius, įsimintinos veiklos akimirkos, vaizdo siužetai. 

Įgyvendinant išsikeltus tikslus bei uždavinius, siekiant viešosios bibliotekos vartotojams 

sudaryti palankias sąlygas lankytis bibliotekoje, 2017 m vasarą periodinių leidinių skaitykla buvo 

perkelta iš antro aukšto į pirmo aukšto fojė, prailgintas vartotojų aptarnavimo laikas: vartotojai 

kasdien pradėti aptarnauti nuo 8 val. ryto, šeštadieniais darbo laikas prailgintas iki 16.30 val. 

Siekiant plėsti teikiamas paslaugas, atsilaisvinusiose patalpose 2 aukšte įrengta Meno ir muzikos 

skaitykla, Kraštotyros leidinių skaitykla, IT mokymų klasė. Vaikų užimtumui gerinti įruoštas 

edukacinių užsiėmimų kambarys.  

Nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, atsirado būtinybė įstaigose 

sudaryti Darbo tarybą. Darbo tarybos rinkimai įvyko ir mūsų bibliotekoje. Pagal gautus balsavimo 

rezultatus į RMMVB Darbo tarybą buvo išrinkti daugiausiai balsų surinkę kandidatai: vyr. 

metodininkė Virginija Miežinienė (23 balsai), vyresn. bibliotekininkė Justina Maulienė (22 balsai) 

ir vyresn. bibliotekininkė Violeta Jarilinienė (15 balsų). Pirmojo Darbo tarybos susirinkimo metu 

išrinkta šios tarybos pirmininkė – Justina Maulienė. 

Įstaigos darbuotojai 

Nuo 2010 m. sausio 5 d. įstaigai vadovauja direktorė Daina Sutkevičienė.  

2017 metais RMMVB vyko ne tik skyrių pertvarka, bet ir personalo kaita. Netikėtai mirus 

Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkui Kęstučiui Kordušui, jo 

pareigas pradėjo eiti edukologijos studijas baigusi Justina Šadauskaitė. Informacinių paslaugų ir 

vaikų literatūros skyriuje iš darbo išėjus vyresn. bibliotekininkei Astai Guntarskytei, vietoje jos 

buvo priimta jauna, kultūros vadybos studijas baigusi Gintė Pareigė. Iš Skaitytojų aptarnavimo ir 

kraštotyros skyriaus, pasikeitus gyvenamajai vietai, išėjo Irena Tarasova. Kaimo filialuose 2017 

metais darbuotojų kaitos nebuvo. 

Kiekvienais metais įstaigos vadovo įsakymu yra tvirtinami bibliotekos darbuotojų etatai ir 

pareiginės algos koeficientai. 

 

2017 metų pradžioje RMMVB buvo patvirtinti šie darbuotojų etatai: 

Eil. 

Nr. 

Pareigybių pavadinimas Pareigybės 

lygis  

Etatų sk. 

1.  Direktorius A2 1 

http://www.raseiniai.rvb.lt/
https://www.facebook.com/raseiniubiblioteka/
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Taupant gautus biudžeto asignavimus, 2017 m. mūsų įstaigoje buvo neužimti 0,25 

vairuotojo ir 0,75 vyresn. bibliotekininko etatai (po 0,25 etato Milašaičių, Berteškių ir Užkalnių 

filialuose, kadangi šiuo metu yra sumažėjęs šių filialų aptarnaujamų mikrorajonų gyventojų 

skaičius). Taip pat taupėme lėšas, mažindami iki 0,1 etato filialų valytojams (jų funkcijas atlieka tie 

patys asmenys, dirbantys bibliotekininkais). Nesumažinti valytojų etatai liko tik tuose filialuose, 

kuriuose yra krosnimi šildomos patalpos. Po VB struktūros pertvarkos nuo rugsėjo mėn. buvo 

neužimtas 1 etatas Informacinių technologijų ir vaikų literatūros skyriuje (kol neprasidėjo naujas IT 

projektų etapas, tol šis etatas nebus išnaudojamas ir šiuo metu), 1 etatas nuo rugsėjo mėn. buvo 

laisvas Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriuje, vyr. bibliotekininkei Irenai Tarasovai 

išsikėlus gyventi į kitą miestą.   

 

2017 metų pabaigoje dirbusių darbuotojų etatų skaičius: 

 Iš viso etatų Iš jų bibliotekininkų 

VB 24,75 17 

Ariogalos miesto fil. 2,2 2 

Kaimo fil. 23,05 19,5 

Rajone 50 38,5 

2  Direktoriaus pavaduotojas A2 1 

3. Vyr. metodininkas A2 1 

4. Informacinių technologijų 

sistemos administratorius 

A2 1 

5. Skyriaus vedėjas (kultūros ir 

meno darb.) 

A2 3 

6.  Skyriaus vedėjas (ne kultūros ir 

meno darb.) 

B 1 

7.  Vyriausiasis bibliotekininkas  A2 5 

8.  Vyriausiasis bibliotekininkas  B 2 

9. Vyresnysis bibliotekininkas  A2 9,75 

10. Vyresnysis bibliotekininkas  B 15.5 

11. Bibliotekininkas  B 3 

12.  Personalo ir bendrųjų dokumentų 

valdymo specialistas 

A2 1 

13. Visuomenės informavimo 

specialistas 

A2 1 

14. Valytojas D 6,35 

15. Elektrikas C 0,5 

16. Vairuotojas C 1 

17. Santechnikas C 0,5 

18. Kūrikas C 1 

                                          Iš viso:   54,6 
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 Sutaupytas lėšas panaudojome padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų, susidariusių po 

naujojo LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, 2017 m. 

sausio 17 d. Nr. XIII-198, įgyvendinimo. Papildomų lėšų iš Savivaldybės biudžeto nereikėjo.  

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

gyventojų skaičių darbo krūvis Berteškių, Paliepių, Pašaltuonio, Užkalnių ir Vosiliškio filialuose 

bibliotekininkams teko – 0,5 etato, o Gruzdiškės, Milašaičių ir Paupio filialuose – 0,75 etato.  

Darbuotojų (bibliotekininkų) išsimokslinimas: 

 Aukštasis Aukštesnysis 

iš viso bibliotekinis iš viso bibliotekinis 

VB 11 5 6 6 

Ariogalos m. fil. 1 0 1 1 

Kaimo fil. 8 3 10 6 

Rajone 20 8 17 13 

 

Iš 42 rajono bibliotekininkų 47,6 % turi aukštąjį ir 40,4 % aukštesnįjį išsilavinimą. Viešojoje 

bibliotekoje 64,7 % bibliotekininkų turi aukštąjį, 35,3 % – aukštesnįjį išsilavinimą, Ariogalos 

miesto filiale 1 turi aukštąjį išsilavinimą, kitas – aukštesnįjį. Kaimo filialuose dirba 8 darbuotojai su 

aukštuoju išsilavinimu arba 34,7 % (iš jų 3 su bibliotekiniu) ir 10 su aukštesniuoju išsilavinimu, kas 

sudaro 43,4 %. 5 darbuotojai kaimo filialuose dirba su viduriniu išsimokslinimu, kas sudaro 21,7 % 

visų kaimo filialų darbuotojų. Pagal naująją darbo apmokėjimo tvarką šie darbuotojai yra įspėti, kad 

išsilavinimą, reikalingą nustatytam B pareigybės lygiui, jie privalo įsigyti per artimiausius 5 metus.  

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

2017 m. vienas iš RMMVB veiklos prioritetų buvo kelti įstaigoje dirbančių specialistų 

kvalifikaciją, taip ugdant ir stiprinant darbuotojų sugebėjimus bei įgūdžius, įgalinančius efektyviai 

veikti bei reikalingus geresniems rezultatams pasiekti.   

2017 metais kvalifikaciją kėlė visi RMMVB ir jos filialų darbuotojai. Kai kurie iš jų – po keletą 

kartų. Bibliotekininkai turėjo galimybę kelti savo kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose LNB, KAVB 

organizuotuose mokymuose, konferencijose, seminaruose, tokiuose kaip: „Vadovų ir darbuotojų 

ugdymas“ (8 akad. val.), „Pokyčių valdymas“ (8 akad. val.), „Kultūrinių paslaugų ir įstaigų 

rinkodara“, „Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime bendradarbiaudami“ (2 dienos), „Bibliotekų 

paslaugos socialinės atskirties grupėms“; „Andragogikos pagrindai“ (24 akad. val.); „Mažos vertės 

viešųjų pirkimų vykdymas“ ir t.t.  
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 Visiems RMMVB darbuotojams buvo sudarytos sąlygos kelti savo kvalifikaciją nuotoliniu 

būdu, pasinaudojant KAVB siūlomais nuotoliniais mokymais „Tobuliname įgūdžius: Microsoft 

Office Word 2010“ ir LNB siūlomais mokymais svetainėje www.verslokursai.lt (pasirenkant temas 

individuliai, tai: „Bendravimas su žiniasklaida: rekomendacijos ir treniruotės“,  „Kaip įkvėpti save 

ir kitus darbui?“, „Efektyvaus pasisakymo (prezentavimo) dėsniai“, „Kūno kalbos klaidos 

bendraujant su klientais“, „Metinis vertinimo pokalbis: kaip sukurti vertę žmogui ir organizacijai?“, 

„Naujo darbuotojo įvedimo procesas“, „Susirinkimų valdymas“, „Vadovo pagrindinės funkcijos ir 

asmeninės savybės“ ir pan.). Šių mokymų galimybėmis pasinaudojo 30 viešosios bibliotekos ir 

filialų darbuotojų.  

RMMVB vyr. metodininkė, bendradarbiaudama su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 

visiems bibliotekos darbuotojams gruodžio mėn. suorganizavo 20 akad. val. seminarą „Emocinis 

intelektas darbe ir gyvenime: teorija ir praktika“. Seminarą vedė Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos direktorė, psichologė Reda Kunickienė.  

Spalio 5 d. vyr. metodininkės Virginijos Miežinienės iniciatyva buvo surengta metodinė diena 

„Kolega – kolegai“ (5 akad. val.), vykusi Sujainių filiale. Šios dienos tikslas – gerosios darbo 

patirties pasidalinimas ir bibliotekininkų kompetencijų stiprinimas bibliotekinės veiklos planavimo, 

atsiskaitymo bei paraiškų teikimo finansinei paramai gauti klausimais. Tokios metodinės dienos, 

pasak filialų darbuotojų, itin reikalingos ir vertingos, todėl ir 2018 metais numatoma jas 

organizuoti. 

2017 metais buvo organizuota net keletas metodinių – pažintinių išvykų visiems įstaigos 

darbuotojams. Darbo patirties pasidalijimo išvykų metu buvo apsilankyta Vilniaus knygų mugėje, 

Šakių rajono savivaldybės viešojoje, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje, Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešojoje ir Birštono viešojoje bibliotekose. Šių išvykų metu visi bibliotekininkai 

turėjo galimybes plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, plėsti akiratį, pabendrauti bei 

pasidalinti gerąja darbo patirtimi su kitų rajonų bibliotekininkais bei paminėti Lietuvių kalbos 

kultūros metus. Visos kelionės buvo įsimintinos ir dalykine, ir pažintine prasme, nes visuomet 

naudinga pamatyti, kaip gyvena kolegos kitose bibliotekose, susipažinti su besiplečiančia paslaugų 

įvairove, pasisemti patirties ir idėjų, padiskutuoti aktualiais veiklos organizavimo ir paslaugų 

plėtros  klausimais. 

Darbuotojų bendradarbiavimas ir bendravimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis  

RMMVB vyr. metodininkė buvo pakviesta ir dalyvavo komisijoje, vertinant konkurso, skirto 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Atvirukas Lietuvai“, darbus. Šį konkursą organizavo Raseinių 

rajono švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla ir Raseinių 

Šaltinio progimnazija. Konkurso nugalėtojų apdovanojimo šventė vyko bibliotekos salėje. 
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RMMVB Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė 

dalyvavo Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso 

„Teletabiai pasakų ir eilėraščių šaly“ ir Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 4 klasių 

mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ vertinimo komisijoje.  

Jonas Brigys prisidėjo rengiant tradicinę viktoriną „Raseiniškių protai“, taip pat dalyvavo kaip 

komisijos narys LR Seimo narės Vidos Ačienės surengtoje viktorinoje rajono gimnazijų 

moksleiviams „100 klausimų ir 100 atsakymų apie Lietuvą“. 

Organizuojant renginius, viešinant Informacinių technologijų ir vaikų literatūros skyriaus 

veiklą buvo bendradarbiaujama su Raseinių meno mokykla, Dubysos regioninio parko direkcija 

(piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“ laureatų paroda), VšĮ „Vilties takas“, 

Raseinių Raudonojo Kryžiaus vaikų dienos centru (Metų knygos rinkimai, parodos), su Raseinių 

socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centru (Metų knygos rinkimai), su miesto lopšeliais – 

darželiais „Saulutė“ ir „Liepaitė“ (ekskursijos į biblioteką ir garsiniai skaitymai), su miesto 

mokyklų pradinių klasių mokytojais (renginiai, ekskursijos, Metų knygos rinkimai, eksponatai 

parodoms). 

Darbuotojai neapsiribojo pranešimų ruošimu ir skaitymu tik RMMVB rengiamuose 

renginiuose, pasitarimuose. Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkas 

Jonas Brigys dalyvavo Kėdainių muziejaus organizuotoje konferencijoje ir skaitė pranešimus: 

„Reformacija Raseinių krašte XVI – XX a. Istorijos mozaikos fragmentai“, „Reformacijos istorija 

vidurio Lietuvoje“ ir „Raseinių dekanatas: istorinė – teritorinė bažnyčių tinklo raida XV-XX a.“. 

Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė dalyvavo  

Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarime ir jo metu skaitė pranešimą: „Vaikų 

erdvė bibliotekoje“.  

 

2. Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos tikslus, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis 

Ataskaitiniais metais bendradarbiauta su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių 

krašto istorijos muziejumi, Vilniaus universiteto biblioteka, Dubysos regioninio parko direkcija, VšĮ 

„Atrask Raseinius“, Raseinių Trečio amžiaus universitetu, rajono dailininkais, literatais, 

tautodailininkais, rajono ugdymo įstaigomis. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai organizuodami 

renginius ir kitus projektus bendradarbiavo ir su kaimų bendruomenėmis, Raseinių rajono kultūros 

centro kaimų filialais, priešmokyklinio ugdymo įstaigomis ir kitomis organizacijomis.  

2017 m. pasirašytos (atnaujintos) ilgalaikio bendradarbiavimo sutarys: 

-   su Raseinių meno mokykla, 2017-05-15, Nr.(6.36) SE-40; 

-  su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 2017-09-13 Nr. (BG-4/ (6.36) SE-45; 
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-  su VšĮ Raseinių jaunimo multimedijų dirbtuvėmis, 2017-11-23, Nr (6.36)Se-73. 

 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl projekto „Šimtmečio tiltai“  įgyvendinimo su 

Raseinių ir Nemakščių bažnyčiomis (sutarčių Nr. (6,36) SE-73 ir (6,36)SE-74). 

2017 m. balandžio 20 d. RMMVB vyko netradicinė pamoka ,,M. Martinaitis ir Raseiniai‘‘. 

Šioje pamokoje dalyvavo Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokiniai ir jų lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja metodininkė Violeta Navickienė. Pamokos metu moksleiviai buvo kviečiami 

apžiūrėti biblioteką, susipažinti su bibliotekos skyriais, jų darbo specifika. Moksleiviams buvo 

pristatyta bibliotekos internetinė svetainė, papasakota, kokias paslaugas teikia biblioteka ir kaip 

tapti jos vartotoju. Plačiau: https://www.rtvm.lt/netradicine-pamoka-raseiniu-

marcelijaus-martinaicio-viesojoje-bibliotekoje/ 

2017 m. lapkričio 23 dieną RMMVB vyko metodinė popietė „Kalbinio, literatūrinio 

raštingumo ugdymas mokykloje: iššūkiai ir pokyčiai, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios 

bibliotekos patirtis“. Šios popietės iniciatorė – Raseinių rajono ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio pirmininkė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Ulvydienė. Šios popietės tikslas – sustiprinti socialinę 

partnerystę tarp rajono mokyklų ir bibliotekos bei dalintis gerąja patirtimi, ugdant mūsų jaunosios 

kartos kalbinį, literatūrinį raštingumą. Metodinės popietės dalyviai apsilankė visuose bibliotekos 

skyriuose, turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su čia dirbančiais darbuotojais, jų atliekamomis 

funkcijomis, teikiamomis paslaugomis.  

Plačiau: https://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/1412-ugdymo-istaigu-

darbuotoju-susitikimas-bibliotekoje. 

2017 m. vyko bendradarbiavimas ir su Vilniaus universiteto biblioteka. Pastaroji, vykdydama 

projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje" III etapą, kurio tikslas yra pristatyti VU 

bibliotekoje saugomas regionų kultūros paveldo vertybes, turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos 

kultūros istorijai, rugsėjo 20-ąją lankėsi mūsų bibliotekoje. Raseiniškiams buvo pristatyta paroda 

„Raseinių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“. Parodą pristatė ir apie kiekvieną 

eksponatą papasakojo VU bibliotekos rankraščių skyriaus bibliotekininkė Veronika Girininkaitė. 

Šiame susitikime dalyvavo: Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir 

kultūros paveldo veiklai Marija Prokopčik, rankraščių skyriaus bibliotekininkė Veronika 

Girininkaitė, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto Apšvietimo technologijų tyrimo 

grupės vadovas Dr. Pranciškus Vitta ir kt. Mūsų bibliotekai svečiai iš Vilniaus įteikė vertingą 

dovaną – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų originalios nuotraukos 

kopiją rėmelyje. Plačiau: https://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/1355-vilniaus-universiteto-

diena-raseiniuose 

Vadovo kvalifikacijos kėlimas 

https://www.rtvm.lt/netradicine-pamoka-raseiniu-marcelijaus-martinaicio-viesojoje-bibliotekoje/
https://www.rtvm.lt/netradicine-pamoka-raseiniu-marcelijaus-martinaicio-viesojoje-bibliotekoje/
https://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/1412-ugdymo-istaigu-darbuotoju-susitikimas-bibliotekoje
https://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/1412-ugdymo-istaigu-darbuotoju-susitikimas-bibliotekoje
https://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/1355-vilniaus-universiteto-diena-raseiniuose
https://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/1355-vilniaus-universiteto-diena-raseiniuose
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Didelis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Norint sudaryti 

tinkamas sąlygas bibliotekininkų kompetencijų tobulinimui, buvo ieškoma lektorių, organizuojami 

mokymai tiek organizacijos viduje, tiek ir už jos ribų. Įstaigos vadovas taip pat kėlė savo vadybines 

kompetencijas. 

RMMVB direktorė Daina Sutkevičienė dalyvavo: 

- Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotame seminare „Darbo apmokėjimo 

reformos viešajame sektoriuje ypatumai“ (8 akad. val.). 

- Raseinių švietimo centro organizuotame seminare „Teisiniai darbo santykiai pagal naująjį 

Darbo kodeksą“ (6 akad. val.) 

-  Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotuose Savivaldybių viešųjų bibliotekų 

darbuotojų tarptautiniuose mobilumo vizituose Portugalijos bibliotekose. Juose įgijo ir 

patobulino šias kompetencijas: bibliotekų patirties sklaidos; tarptautinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo, tarpinstitucinio dialogo paieškos; mokymosi visą gyvenimą 

organizavimo ir edukacinių programų kūrimo  bei vadybos strategijos. Visais, kelionės metu 

patirtais įspūdžiais ir įgytomis žiniomis, direktorė pasidalino ir su visais bibliotekos 

darbuotojais darbuotojų pasitarimo metu. 

Vidaus kontrolės organizavimas 

 Sistemingai buvo kontroliuotas bibliotekų darbas – kaip vedama apskaita, tvarkomi 

kiti bibliotekinės veiklos dokumentai. Deja, ne visuose filialuose rasta padėtis džiugino. Pastebėtos 

ir ištaisytos klaidos pildant bibliotekinės veiklos dokumentus, dirbant su LIBIS SAP. Fondai ne 

visose bibliotekose pilnai rekataloguoti ir susieti su LIBIS elektroniniu katalogu. Dar yra pasenusio 

turinio, neaktualios literatūros bibliotekų fonduose. Tai mažina fondų apyvartos rodiklius.  

  2017 metais buvo suorganizuoti 8 administracijos posėdžiai ir 10 dalykinių 

pasitarimų visiems įstaigos darbuotojams, kuriuose buvo aptariamos ir nagrinėjamos bibliotekos 

veiklos aktualijos: skaitytojų aptarnavimas, naujų technologijų diegimas, fondų komplektavimas, 

veiklos statistikos rodikliai, naujų paslaugų teikimo aspektai, įgyvendinamų projektų ir renginių 

organizavimo klausimai.  

 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros įstaigų vartotojų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis patvirtintą tyrimo metodiką ir rekomendacijas, buvo 

paruoštas ir 2017 m. pabaigoje įvykdytas kaimo filialų vartotojų pasitenkinimo lygio teikiamomis 

paslaugomis tyrimas – apklausa. Tyrimo rezultatai darbuotojams bus pristatyti 2018 metais.  

Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas 

 Parengtas ir patvirtintas RMMVB 2017 metų veiklos planas ir kultūrinės veiklos 

programa.  
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 Parengtas ir patvirtintas RMMVB 2017 metų numatomų prekių, paslaugų, darbų 

viešųjų pirkimų planas.  

 Parengtas RMMVB veiklos planavimo ir ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas. 

Prie šio aprašo paruošti priedai: metinio veiklos plano maketas su visomis reikalingomis lentelėmis 

ir taip pat metinės veiklos ataskaitos maketas. Patobulinta esama planų sudarymo, jų pateikimo 

sistema.  

 Parengtas kultūrinių renginių organizavimo programos kūrimo ir jos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas. RMMVB skyriai ir filialai nuo šiol turės ir žinos aiškią programos kūrimo, 

paraiškų teikimo, atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką. 

 Vykdant metinę užduotį „Įgyvendinti naujojo LR darbo kodekso nuostatas“, parengti šie 

teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų darbo santykius:  

 RMMVB ir jos padalinių darbuotojų lygių ir pareigybių grupių  nustatymo tvarka; 

 RMMVB ir jos padalinių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas;  

 RMMVB  vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės; 

 RMMVB korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa; 

 RMMVB lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas;  

  Darbo tarybos rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka; 

 Po struktūrinių pasikeitimų peržiūrėti, pakoreguoti ir patvirtinti trijų RMMVB skyrių 

nuostatai;  

 Pakeisti ir patvirtinti visų darbuotojų pareigybių aprašai. 

Visuomeninė profesinė veikla 

RMMVB vadovas yra išrinktas ir jau antrą kadenciją aktyviai dalyvauja Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos veikloje (atsakingas už asociacijos veiklos 

viešinimą).  

2017 m. RMMVB direktorius perrinktas antrai kadencijai Kauno regiono bibliotekų tarybos 

pirmininko pavaduotoju.  

2017 m. dalyvauta Raseinių rajono savivaldybės administracijos sudarytų darbo grupių ir 

komisijų veikloje, tai: Pasiruošimo Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų 

jubiliejaus paminėjimo komisijoje, Raseinių rajono savivaldybės etninės kultūros globos taryboje, 

Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone programos parengimo darbo grupėje.  

 2017 m. 12 kartų dalyvauta Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 

posėdžiuose. 

Veiklos įvertinimas, apdovanojimai 
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- Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuojamame respublikiniame 

bibliotekų „Metų nominacijos“ konkurse, kurio tikslas – skatinti viešąsias bibliotekas bei jų 

padalinius (filialus) kūrybingai ir inovatyviai dirbti, įvertinti geriausiųjų pasiekimus, didinti 

aktyviausių bibliotekų žinomumą, RMMVB buvo pripažinta ir pelnė „Lietuviškiausios bibliotekos“ 

nominaciją už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros 

puoselėjimo tradicijas. Džiaugiamės tuo ir didžiuojamės! 

- Kovo 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko baigiamasis 

Lietuvių kalbos dienų renginys, kurį organizavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 

Aktyviausiems kalbos dienų renginių organizatoriams iš įvairių rajonų savivaldybių buvo įteikti 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštai ir Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos dovanos. Tarp pagerbtųjų − ir RMMVB Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros 

skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė. 

- Kaip ir kiekvienais metais buvo suorganizuotas konkursas, kurio tikslas išsiaiškinti 

geriausią praėjusių metų rajono bibliotekininką. Konkursą laimėjo ir Geriausio metų bibliotekininko 

nominaciją pelnė Jonas Brigys už Raseinių rajono kultūrinio ir istorinio paveldo sisteminimą ir 

sklaidą, aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią 

tautiškumą ir dvasines vertybes.  

- RMMVB kolektyvui 2017 m. spalio 20 d. įteikta LR Seimo narės Vidos Ačienės padėka už 

bendradarbiavimą rengiant Žinių konkursą, skirtą Lietuvos šimtmečiui „100 klausimų ir 100 

atsakymų apie Lietuvą“. 

-  2017 m. birželio 9 d. RMMVB komanda dalyvavo Žemaitijos regiono bibliotekininkų 

sporto sąskrydyje. Šiemet jis vyko Tauragės „Taurų nuotykių parke“, o jo organizatorė – Tauragės 

rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka. Sąskrydžio tema – „Parubežio 

nuotykiai: kultūrinis – sportinis eksperimentas“. Mūsų komanda iškovojo 3 vietą tarp 14-ikos 

dalyvavusių Žemaitijos regiono bibliotekų komandų ir pelnė net keletą padėkų ir diplomų.  

- 17-tosios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu RMMVB  darbuotojams buvo 

suorganizuotas fotografijų konkursas „Skaitau aš – skaityk ir tu“. Iš viso buvo atsiųstos 53 

nuotraukos. 1-osios vietos nugalėtoja tapo Asta Kriščiokaitienė ir jos atsiųsta foto nuotrauka 

„Skaitykime su draugu“, 2-oji vieta atiteko Erikai Andzelytei ir jos foto nuotraukai „Geriausia 

dovana“, o 3-ąją vietą pelnė Lina Levickienė su foto nuotrauka „Nokautas“. Taip pat buvo išrinktos 

fotografijos, kurios pelnė šias nominacijas: Reginos Musteikienės „Originaliausia foto“, Aušros 

Užmedzkienės ir Danelijos Laurinavičiūtės „Meniškiausia foto“, Violetos Jarilinienės 

„Nuotaikingiausia foto“, Neringos Aleksandravičiūtės „Išradingiausia foto“, Aušros Užmedzkienės 

„Efektingiausia foto“, Danutei Enuksonienei „Didžiausios ir mažiausios knygos suradimas“, Dalei 

Kveškevičienei „Už pasaulio atradimą bibliotekoje“, Janinai Gečaitei „Už netradicinių skaitymų 
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įamžinimą bibliotekoje“, Romai Kavaliauskienei ir Linai Zorubienei „Naujoji skaitytojų karta“. Šio 

konkurso dalyviai ir laimėtojai buvo pagerbti ir apdovanoti šventės metu, jiems įteiktos padėkos ir 

prisiminimo dovanėlės.  

- KAVB diplomas skirtas RMMVB, kurios skaitytojai 2017 m. birželio 15 – rugpjūčio 31 d. 

dalyvavo Lietuvos bibliotekų projekte „Skaitymo iššūkis“ ir perskaitė daugiausia knygų.  

RMMVB direktorei Dainai Sutkevičienei yra įteiktos padėkos:  

- Savivaldybės mero Algirdo Griciaus už originalias idėjas kuriant ir įgyvendinant Žemaičių 

krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus paminėjimo 2012 – 2017 metų 

programą bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą saugant tautinį identitetą; 

- Raseinių rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų už bendradarbiavimą, socialinę 

partnerystę ir dalijimąsi gerąja patirtimi ugdant mokinių kalbinį ir kultūrinį raštingumą. 

3. Įstaigos biudžetas 

 

 2016 2017 

Gauta lėšų (tūkst. Eur):      590,6 572,4 

iš savivaldybės  546,4 539,1 

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

už mokamas paslaugas    0,7 0,9 

juridinių ir fizinių asmenų parama  0,5     0 

projektai 16,5 5,6 

 Išlaidos (tūkst. Eur):  590,6 572,4 

darbo užmokesčiui   325,3 314,1 

socialinio draudimo įmokos  100,4 96,2 

dokumentų įsigijimui   51,8 50,3 

elektroninei informacijai  0 0 

ryšio paslaugos 7,5 5,7 

transporto išlaikymas 2,0 1,8 

kitos prekės 34,7 24,5 

komandiruotės 0,5 0,6 

ilgalaikio turto remontas 2,0 30,3 

kvalifikacijos kėlimas 1,7 1,0 

komunalinės paslaugos 24,4 28,2 

kitos paslaugos 9,8 6,7 

darbdavių socialinė parama 1,0 1,5 

vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 0,5 0,6 

kultūriniams renginiams 8,3 9,7 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas   20,7 1,2 

 



12 

 

  

RMMVB veiklai vykdyti 2017 m. rajono Savivaldybė skyrė 516 502,72 lėšų, t.y.  5 785,52 

Eur mažiau negu 2016 m. Paskirtos įstaigai lėšos buvo naudotos efektyviai, neviršijant 2017 m. 

įstaigai patvirtintų asignavimų. Visi finansiniai įsipareigojimai įvykdyti, įsiskolinimų nebuvo. 

Per 2017 metus papildomai gauta 3 300 Eur lėšų iš kitų šaltinių (ne savivaldybės) : 

1) projektui „Dailininkas ir vaikiška knyga 2017“ iš KT – 2 300 Eur; 

2) projektui „Erasmus+ pasidalink perpus“ – iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje – 1 

000 Eur.  

Iš kitų rajono Savivaldybės programų 3 projektams įgyvendinti vykdyti gautas finansavimas  

už  2 180 Eur. 

2017 m. 2 proc. GPM paramos gavome 485,97 Eur, jų neišleidome – taupoma 2018 m.   

įstaigos leidybinės veiklos užtikrinimui. 

 

4. Informacija apie įstaigoje vykdytus projektus 

 2017 m. RMMVB vykdė projektą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Projekto įgyvendinimo rezultatas – vyr. bibliotekininko Jono Brigio parengta knyga „Pasistačius 

bendrą darbo tikslą. 1918-1940 m. Raseinių krašte veikusių draugijų, politinių, visuomeninių, 

ekonominių organizacijų sąvadas“. Knygos spausdinimo darbus finansavo Raseinių rajono 

savivaldybė pagal rajono Savivaldybės kultūros mėgėjų meninės – leidybinės veiklos programai 

pateiktą projektą. Suteikta parama 1 480 Eur. 

 Berteškių filialas vykdė projektą  „Būk fiziškai aktyvus – būk sveikas“, kuriam finansavimą 

skyrė Raseinių rajono savivaldybės Sveikatos rėmimo programa. Suteikta parama 200 Eur. Projekto 

metu įvyko susitikimas su sporto lektoriumi Dariumi Karaška, Berteškių k. rugpjūčio 8 d. įvyko 

Vaikų sporto šventė, kurią organizavo vyresn. bibliotekininkė O. Smitrienė, užsiėmimams nupirktas 

sporto inventorius.  

Dar vienas sėkmingai įgyvendintas projektas, skirtas Europos dienai paminėti: „Erasmus+ 

pasidalink perpus“. Projektas įgyvendintas EK atstovybės Lietuvoje lėšomis. Suteikta parama – 1 

000 Eur. 

Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius vykdė projektą „Dailininkas ir vaikiška 

knyga 2017“, kurio tikslas – ugdyti susidomėjimą knyga ir skatinti skaitymą tarp jaunesnio 

mokyklinio amžiaus vaikų, supažindinti vaikus su knyga kaip meno kūriniu bei su šiandienos knygų 

įvairove. Šiam projektui skirtus edukacinius renginius vedė dailininkai – vaikų knygų kūrėjai, 

iliustruotojai, su vaikų knygų leidyba susiję asmenys Rasa Joni, Aušra Kiudulaitė, Inga Dagilė, 

Knygų šalies svečiai: dailininkai Sigutė Chlebinskaitė, Evaldas Mikalauskis, Rūta Mozūraitė, 
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Vanda Padimanskaitė, fotografė Renata Česnavičienė, Brailio rašto žinovas Vytautas Gendvilas. 

Lietuvos Kultūros tarybos parama projektui – 2 300 Eur.  

Taip pat, RMMVB, kaip partneriai kartu su KAVB dalyvavo projekte pagal Kultūros 

ministerijos 2017 – 2019 m. plane numatytą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei 

informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“. Šio projekto renginys 

RMMVB įvyko 2017–06-14. Muzikos terapijos užsiėmimą vedė Lietuvos dainuojamos poezijos 

kūrėja ir atlikėja, muzikos terapijos asociacijos narė Ilona Papečkytė. Meno saviraiškos specialioji 

pedagogė – ekspertė, naudodama savo atsivežtus įvairius muzikos instrumentus, organizavo 

praktines kūrybines veiklas bibliotekos lankytojams.  

Dar vienas KAVB projektas, kuriame mūsų biblioteka dalyvavo kaip partnerė – „Vaikas – 

vaikui“. Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų profesionalais ir naudojant šiuolaikines 

technologijas, buvo kuriamas informacinis bei pramoginis turinys vaikams ‒ virtualus stop kadro 

animacijos albumas, ugdantis kūrybiškumą, skatinantis skaityti ir turiningai leisti laisvalaikį. 

2017 m. birželio 15 – rugpjūčio 31 dienomis RMMVB ir didžioji dalis filialų, dalyvavo 

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamame projekte „Skaitymo iššūkis“. Tai 

nuotaikingas žaidimas, kurio tikslas – per vasarą įveikti 10 skaitymo užduočių. Žaidime galėjo 

dalyvauti visi: ką tik išmokę skaityti ir solidžią skaitymo patirtį turintys skaitytojai, gyvenantys 

miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Skaičiuojama, kad iš viso iššūkio dalyviai šalyje perskaitė 

beveik 25 tūkst. knygų. RMMVB ir didžioji dalis jos filialų taip pat aktyviai prisijungė prie šios 

akcijos ir priėmė „Skaitymo iššūkį“. Per visą akcijos laikotarpį RMMVB bei filialuose „Skaitymo 

iššūkyje“ dalyvavo 142 dalyviai. Iššūkį įveikė net 90 skaitytojų. Iš viso perskaityta net 1 121 knyga. 

Šis rezultatas leido patekti į daugiausiai knygų perskaičiusių bibliotekų penketuką.      

Jau daugelį metų RMMVB dalyvauja programoje „Renginiais populiariname knygą“, kurią 

finansuoja rajono Savivaldybė. 2017 m. šiai programai buvo skirta 3 800 Eur. Per ataskaitinius 

metus buvo suorganizuota virš 48 renginių. Iš jų – daugiau kaip 20 susitikimų su rašytojais, rajono 

literatais, kraštiečiais, kultūros ir meno veikėjais. Šie renginiai sudarė galimybę kaimo 

bendruomenių nariams plėsti kultūrinį akiratį, pažinti literatūrą per literatūrinius, muzikinius 

pristatymus ir kitas meno formas. Programoje „Renginiais populiariname knygą“ buvo teikiami 

prioritetai lietuvių kalbos kultūros puoselėtojų, rašytojų jubiliejų – gimimo metinių paminėjimui, 

skatinama domėtis lietuvių literatūra, jos įvairove bei išskirtinumu, tuo stiprinant visuomenės 

savimonę, skatinti kultūrinį raštingumą bei kūrybiškumą.  

Minint Lietuvių kalbos metus ir Maironio 155-ąsias gimimo metines, Berteškių ir Gruzdiškės 

filialų bibliotekininkės savo aktyviausiems skaitytojams suorganizavo išvyką ,,Aplankykime 

Maironio Lietuvių literatūros muziejų“, kurios metu aplankė Salomėjos Nėries memorialinį 

muziejų, Maironio lietuvių literatūros muziejų, Kauno pilį. Minint Ievos Simonaitytės metus, 
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Kaulakių filiale vyko renginys „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, kurio metu aktorė, 

režisierė V. Kochanskytė atliko literatūrinę kompoziciją iš Ievos Simonaitytės kūrybos repertuaro. 

Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį, spalio 18-ąją Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešojoje bibliotekoje vyko edukacinė popietė „Pažink savo tautinį kostiumą“. Išsamų 

tautinio kostiumo pristatymą parengė Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokytoja 

metodininkė Gražina Šimkevičienė su 5a klasės moksleivėmis, o tautinius šokius demonstravo 

porose besisukantys Raseinių rajono kultūros centro Tautinių šokių kolektyvas „Raskila“, 

vadovaujamas Rimanto Turčinsko.  

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Gruzdiškės filiale buvo 

suorganizuotas renginys, kuriame svečiavosi Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis 

„Piliarožė" (vad. Vilius Marma ir Algirdas Svidinskas) ir pristatė Vėlių pagerbimo programą ,,Oi 

toli, toli...“.  

Įgyvendinant programą „Renginiais populiariname knygą“ organizuoti ir tradiciniai renginiai 

– Nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios metu vyko konkursas ir buvo išrinktas ir apdovanotas 

„Geriausias 2016 metų rajono bibliotekininkas“, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, „Poezijos 

pavasarėlis 2017“. Vyko ir tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2017“, kurio metu 

RMMVB ir Nemakščių filiale viešėjo poetas, rašytojas, filosofijos mokslų daktaras Liutauras 

Degėsys, poetė Birutė Grašytė, poetas iš Kipro Pambos Kouzalis, poetas, rašytojas, fotografas 

Ričardas Šileika, poetė, vertėja Zita Mažeikaitė (Gražina Zita Mažeikaitė – Sajienė), poetas, 

prozininkas, vertėjas, rašytojas Laurynas Katkus, poetas, žurnalistas Aivaras Veiknys. Viduklės 

filiale rugsėjo mėnesio pabaigoje vyko jau 7-oji, tradicine tapusi literatų klubo „Dubysa“ popietė, 

kuri šį kartą buvo skirta Pagyvenusių žmonių dienai. Birželio mėnesį Butkiškės filiale taip pat jau 

septintą kartą vyko šio krašto poetų susitikimas, kuriame dalyvavo A. Kišonas, J. Mickevičius, L. 

Veličkienė, Z. Sadauskaitė, A. Puidokas ir I. Jokubauskienė. Taip pat vyko susitikimai su 

Nacionalinės premijos laureatu, rašytoju, poetu, dramaturgu Sigitu Parulskiu, kino ir teatro aktore 

bei rašytoja N. Narmontaite ir lektoriumi, „Tūkstantmečio odisėjos“ XI etapo jachtos „Ambersail“ 

vienu iš kapitonų, knygos „Gyvenimas audroje“ autoriumi Pauliumi Kovu. Šie renginiai su minėtais 

žymiais žmonėmis vyko RMMVB ir Butkiškės bei Berteškių filialuose.  

Kaulakių filiale įvyko susitikimas su Lietuvos kino ir teatro aktoriumi Valentinu Masalskiu, 

Verėduvos filiale svečiavosi visuomenės veikėja Dalia Teišerskytė, o Berteškių filiale apsilankė 

žurnaliste, redaktorė Agnė Pačekaje. RMMVB buvo suorganizuotos Eugenijaus Žmuidos sudarytos 

knygos „Maironis: laiškai. Atsiminimai“ sutiktuvės, kraštiečio Juozapo Mickevičiaus knygos „Eilės 

meilei“ pristatymas, Dalios Rapalytės kūrybos parodos atidarymas, skirtas Lietuvos Šimtmečiui, 

Vilniaus universiteto bibliotekos parodos pristatymas „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“, 

pristatytos kraštiečių, žymių kūrėjų knygos, organizuotos įvairios parodos ir kt. Buvo paminėtas 
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Gruzdiškės filialo 45 metų veiklos jubiliejus ir Žolinių šventė, Vosiliškio filiale buvo 

suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „VYTA menas – tapyba ant vandens“, Betygalos ir 

Butkiškės filiale svečiavosi gamtos fotografas, ornitologas, knygos „Metai: gamtos fotografo 

dienoraštis" ir tinklaraščio „Čepulio fotoklajonės“ autorius Marius Čepulis. Suorganizuoti 22 

kraštiečių kūrybos populiarinimui skirti renginiai. Sausio 13 d. įvyko Zenono Liekio tapybos darbų 

parodos atidarymas ir Jovitos Liekienės poezijos knygų pristatymas. Taip pat įvyko prof. habil. dr. 

Alfonso Vaišvilos knygos „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė XVI – XX a." II tomo 

sutiktuvės (vasario 14 d.). Kovo 3 d. kraštietė Zuzana Budaitė – Stunžėnienė pristatė savo naujausią 

(aštuntąją) knygą „Pabudę šešėliai“. Balandžio 4 d. vyko valanda, skirta Marcelijui Martinaičiui: 

knygų „Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį“ ir „Sutartinės“ pristatymas. Gegužės 25 

d. – kraštiečio Klaido Navicko karpinių parodos atidarymas. Liepos 28 d. pristatyta nauja kraštiečio 

poeto Juozapo Mickevičiaus knyga „Eilės meilei". Rugpjūčio 16 d. – kraštietės tautodailininkės 

Irenos Antaninos Staronytės – Suveizdienės tapybos darbų parodos atidarymas ir jos knyga „Tikroji 

Kovalevskių, Kovaliauskų, Kavaliauskų giminės istorija“ pristatymas. Rugsėjo 14 d. – Vytauto 

Šlekaičio fotografijų parodos „Pabūkime gamtoje“ atidarymas ir fotografijų albumo „Nuo aušros iki 

aušros“ pristatymas. Kovo 10 d. įvyko kraštiečio Viktoro Viskonto tapybos darbų parodos 

atidarymas. Eksponuotos Elvyros Vaštakienės, Dalios Rapalytės, Antano Šulskio tapybos darbų 

parodos ir kitų, minėtinų garsių rašytojų, visuomenės veikėjų, meno kūrėjų, nusipelniusių Lietuvai 

ir Raseinių kraštui jubiliejai. Šiuose renginiuose apsilankė 12 386 tūkst. lankytojų. Tai tikrai 

nemažas skaičius, kuris dar kartą parodo, kad bibliotekos dirba efektiyviai, tinkamai panaudoja 

gautas lėšas  ir stengiasi tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. 

 

5. Įstaigos turtas ir jo būklė 

Patalpų plotas  

Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 3 151 m
2 

, iš jų – 2 731  m
2 

naudingo ploto. Viešoji 

biblioteka turi 1 423 m
2
, iš jų 1 207 m

2 
naudingo ploto, Ariogalos miesto filialo patalpos užima 157 

m
2
 ir naudingo ploto – 157 m

2
, kaimo filialai įsikūrę 1 571 m

2
, iš jų 1 367 m

2 
naudingo ploto. 

2017 m. vykdant viešosios bibliotekos skyrių reorganizaciją buvo perskirstyti fondai, perkelti 

skaityklos baldai iš antro aukšo į pirmo aukšo fojė, įruošta kompiuterizuota darbo vieta darbuotojui. 

Pritaikytos darbo vietos (stalo apšvietimas) vartotojams. Knygos muziejus perkeltas į mažiau 

šviesos turinčias patalpas, labiau tinkančias senų ir retų knygų eksponavimui. Įrengta muzikos ir 

meno skaitykla, nupirkta įranga vinilinėms plokštelėms klausyti. Išsiplėtė kraštotyros skaitykla ir 

erdvė su šia veikla susijusiems renginiams organizuoti. 
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2017 m. padidėjo Sujainių filialų patalpų plotas. Buvo 69,92 kv.m, o šiuo metu yra 105,11 

kv.m. Perdavus seniūnijos nebenaudojamas patalpas, jos buvo suremontuotos ir pritaikytos 

bibliotekos veiklai. 

Rajono bibliotekų fondai sutalpinti 5 450 lentynų metruose, iš jų – 4 779 lentynų metrus 

užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 2 093 lentynų metruose, atviri 

fondai – 1 422 lentynų metruose, Ariogalos miesto filialo – 250 lentynų metrai, iš jų – 250 atviri 

fondai, kaimo filialuose – 3 107 lentynų metrus užima atviri fondai.  

Ūkinė veikla 

2017 metais atlikti remontai Nemakščių, Sujainių, Vosiliškio filialuose, iš viso už 27 083,33 

Eur. Nupirkti nauji bibliotekiniai baldai Nemakščių filialui (2 050,95 Eur), Viešajai bibliotekai (7 

509,26 Eur), filialų langams uždengti įsigytos žaliuzės (900 Eur).  

Techninis aprūpinimas 

Techninis bibliotekų aprūpinimas yra pakankamas, tik susiduriama su įrangos atnaujinimo 

problemomis. 2017 m. kompiuterinės įrangos (kompiuteris ir skeneris) įsigyta už 1 790 Eur.  

Šiuo metu VB ir filialuose yra naudojami: 

• kompiuteriai – 139, iš jų: – 85 vartotojams, 54 – darbuotojams; 

• lazeriniai spausdintuvai – 5; 

• kvitų spausdintuvai – 22; 

• brūkšninių kodų skaitytuvai – 35; 

• daugiafunkciai įrenginiai – 39. 

 

6. Kita, įstaigos vadovo nuomone, aktuali ir svarbi informacija 

Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų, iš viso – 6,8 fiz. vnt., iš jų:  mieste – 7,6 fiz. vnt.,  

kaime – 6,3 fiz. vnt. 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų, iš viso – 0,5 fiz. vnt., iš jų: mieste – 0,3 

fiz. vnt., kaime – 0,7 fiz. vnt. 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų, iš viso – 0,1 fiz. vnt., iš jų: mieste 

– 0,3 fiz. vnt., kaime – 0,01fiz.vnt. 

Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų, iš viso – 0,01 fiz.vnt., iš jų: mieste – 0,01 

fiz. vnt., kaime – 0,01 fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka dokumentų, iš viso – 29,00 fiz. vnt., iš jų: mieste – 27,1 fiz. vnt., 

kaime – 30,7  fiz. vnt. 
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Vienam vartotojui tenkančių dokumentų skaičius iš viso rajone sumažėjo 0,5 fiz. vnt., kaime 

šis rodiklis padidėjo 0,3 fiz. vnt., mieste – sumažėjo 1,4 fiz. vnt. Nuo 2015 m. vienam vartotojui 

tenkančių dokumentų skaičius iš viso rajone sumažėjo 0,2 fiz. vnt., kaime – padidėjo 1,7, mieste – 

sumažėjo 2,2.  

 Dokumentų gavimas 2017 m. 

Per metus įsigyta dokumentų RMMVB , iš viso – 17 886 fiz. vnt. 1 716 pav. 

Per metus įsigyta grožinės literatūros, iš viso – 6 063 fiz. vnt.  998 pav. 

Iš jų: VB – 1 202 fiz. vnt.  859  pav., Ariogalos miesto filiale – 434 fiz. vnt.  364 pav., kaimo 

filialuose – 4 427 fiz. vnt. 779 pav. 

Per metus įsigyta šakinės literatūros,  iš viso – 11 823 fiz. vnt. 718 pav. 

 Iš jų: VB – 2 127 fiz. vnt.  626 pav., Ariogalos miesto filiale – 683 fiz .vnt. 123 pav., kaimo 

filialuose – 9 013 fiz. vnt. 245 pav. 

2017 m. naujų dokumentų gauta 950 fiz. vnt., 397 pav. mažiau, negu 2016 m.  

Už Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta 3 731 fiz. vnt. (20,9 

proc.) dokumentų. Nors lėšos padidėjo 288,00 Eur, už jas dokumentų įsigyta 119 fiz. vnt. mažiau 

negu pernai. Kasmet vyksta knygų brangimas bei kyla viešųjų pirkimų būdu pasiūlytų dokumentų 

kainos. Kita mažesnio kiekio dokumentų įsigimo priežastis – reikalingi, skaitytojų pageidaujami 

dokumentai buvo brangesni nei  vidutinė 2016 m. pirktų dokumentų kaina. 

Iš rajono Savivaldybės dokumentų įsigijimui skirtų lėšų (23 500,00 Eur) bibliotekų fondus 

papildė 10 585 fiz. vnt. spaudinių, iš kurių 9 561 fiz. vnt. periodinių leidinių ir 1 024 fiz. vnt. knygų. 

Už Savivaldybės lėšas įsigyti dokumentai sudaro 59,2 % 2017 m. gautų leidinių.  

Paramos būdu gauta 3 383 fiz. vnt , t.y. 18,9 % gautų dokumentų. Iš jų 1524 fiz. vnt. yra 

periodiniai leidiniai. 1 % dokumentų gauta iš kitų lėšų: iš projektų lėšų – 42 fiz. vnt. dokumentų, 18 

fiz. vnt. perduoti  iš VB informacijos skyriaus į VB  filialus, 127 fiz. vnt. gauti iš kitų šaltinių.  

Palyginus 2015 – 2017 metų gautų dokumentų finansavimo šaltinius, pastebimas paramos 

būdu gautų dokumentų mažėjimas, tačiau kasmet didėja už rajono Savivaldybės lėšas įsigyjamų 

dokumentų kiekis. 

2017 m. RMMVB dokumentų gavimas pagal finansavimo šaltinius (fiz. vnt.  ir %) 

3731; 

21% 

10585; 

59% 

3383; 

19% 

187; 

1% 

LR kultūros ministerija
Rajono Savivaldybė
Parama
Kiti šaltiniai



18 

 

 

Per metus  periodinių leidinių iš viso gauta 11 091 fiz. vnt., 131 pav.  

Iš jų:  

- VB – 504 fiz. vnt., 131 pav. (45,2 % naujų dokumentų). Užprenumeruoti 97 pav. periodiniai 

leidiniai, paramos būdu gauti 34 pav. periodiniai leidiniai; 

- Ariogalos miesto filialas 615 fiz. vnt., 69 pav. (55,1 % naujų dokumentų). Užprenumeruoti 

29 pav. periodiniai leidiniai ir 40 pav gauta paramos būdu; 

- Vidutiniškai kaimo filialas gavo 390 fiz. vnt., 31 pav. periodinių leidinių, kurie sudarė 66,8 

% naujų dokumentų. Prenumeruojamų periodinių leidinių – 19 pav., paramos būdu – 12 pav. 

2017 metais nurašyta 5 664 fiz. vnt. daugiau dokumentų negu 2016 m. Didesnio nei 

ankstesniais metais nurašymo priežastis – VB informacijos skyriaus likvidavimas. VB nurašyta 4 

111 fiz. vnt. daugiau negu 2016 m. ir 6 402 fiz. vnt. daugiau negu 2017 m. gauta naujų dokumentų. 

Ariogalos m. filiale nurašyta 929 fiz. vnt. mažiau negu 2016 m. Filialuose, lyginant su praėjusiais 

metais, nurašymas padidėjo – nurašyta 2 482 fiz. vnt. daugiau negu 2016 m. Rajono bibliotekose 

daugiausiai nurašyta susidėvėjusių dokumentų – 13 705 fiz. vnt. (53,6 %); 11 738 fiz. vnt. (45,9 %) 

praradusių aktualumą dokumentų, iš jų net 89 %  - periodiniai leidiniai; 104 fiz. vnt. (0,4 %) dėl 

kitų priežasčių prarastų  ir vartotojų prarastų dokumentų; perdavimo metu gauta 18 fiz. vnt. (0,1 %). 

Didelę dalį (41 %) visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai. Nors nurašymas ir 

didėja, filialuose reikėtų atrinkti ir nurašyti dar daugiau dokumentų, nes maži fondo apyvartos 

rodikliai, yra praradusių aktualumą leidinių. 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Iš viso – 1,51 Eur; 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,80 Eur; 

Raseinių rajono savivaldybės skirtų lėšų – 0,70 Eur; 

Iš kitų šaltinių  - 0,01 Eur. 

2017 m. lėšų vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko tiek pat kaip ir 2016 metais.  

 Fondo naudojimas 

Fondo naudojimo rodikliai, palyginus su 2016 m., šiek tiek padidėjo. Rodiklių kaita 2016 – 

2017 m. pavaizduota lentelėje. Labiausiai padidėjo šakinės literatūros fondo panaudojimo 

koeficientas, nes daugiau gaunama periodinių leidinių. 

 
Fondo apyvartos 

rodiklis 

Fondo 

panaudojimo 

koeficientas 

Grožinės 

literatūros 

panaudojimo 

koeficientas 

Šakinės 

literatūros 

panaudojimo 

koeficientas 

 2017 m. 2016 m.  
2017 

m. 

2016 

m. 
2017 m. 2016 m. 2017 m. 

2016 

m. 
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RMMVB 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 

VB  0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 

Ariogalos m. 

filiale  
1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 

Kaimo filialuose 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 1,4 1,2 

 

Bibliotekinių dokumentų viešieji pirkimai 

Knygų ir kitų naujų dokumentų pirkimas VB bei filialams atliekamas elektroninėmis 

priemonėmis per CVP IS. Spauda užprenumeruota neskelbiamos apklausos žodžiu būdu. Visi nauji 

dokumentai įsigyjami mažiausiomis kainomis.  

2017 m. atlikta 17 viešųjų pirkimų bibliotekiniams dokumentams įsigyti, kurių metu 

pasiūlymus teikti buvo pakviesta 30 tiekėjų.  

Gauta lėšų dokumentų įsigijimui – 50 538,85 Eur  

- Iš savivaldybės – 23 500,00 Eur 

- Kultūros ministerijos lėšos komplektavimui – 26 832,00 Eur 

- Projektų lėšos dokumentams įsigyti – 206,85 Eur 

Gyventojų sutelkimas 

Bendras rajono gyventojų sutelkimas į rajono bibliotekas – 23,6 %. Lyginant su 2016 metais 

vartotojų sutelkta 0,2 % daugiau. Kaimo filialuose gyventojų pritraukimo į bibliotekas vidurkis 

(20,6 %) išlieka nepakitęs kaip ir 2016 metais. Viešojoje bibliotekoje gyventojų sutelkimo rodiklis 

– 29,5 %. Gyventojų telkimo į bibliotekas problemos išlieka tos pačios arba panašios kaip ir 

ankstesniais metais. Uždarytų bibliotekų aplinkiniai kaimai priskirti arčiausiai esančiam filialui. 

Tačiau lankytis gyventojams tuose filialuose nėra patogu. Šią problemą bandoma spręsti steigiant 

knygų išdavimo punktus. 

Bibliotekos lankomumas 

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2015 ir 2016 metų duomenimis, apsilankymų skaičius 

rajono bibliotekose šiek tiek padidėjo. Tai matosi pateikiamoje diagramoje: 
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VB lankytojų skaičiaus padidėjimą lėmė darbas su skaitytojais skolininkais, didelis renginių 

lankytojų skaičius, mokamų paslaugų teikimas ir aktyvi šių paslaugų reklama įvairiais būdais, 

bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Tarp vaikų lankomumą galėjo skatinti žaidimų 

kambario perkėlimas į labiau matomas patalpas ir jame suaktyvėjusi veikla. 

Vidutinis bendras registruotų vartotojų lankomumas rajone ataskaitiniais metais buvo 18 

(2016 m.-16,5), VB – 14,2 (2016 m. – 12,7), Ariogalos miesto filiale – (2016 m. – 15,1). 

Vidutiniškai kaimo filiale per metus vienas vartotojas apsilankė 21,2 kartus (2016 m. –19,4).  

Analizuojant kaimo filialų vidurkius nustatyta, kad mažiausias lankomumas 2017 m. buvo 

Verėduvos (8,5), Paliepių (12,5), Butkiškės (13,1), Kaulakių (14), Sujainių (14,2) filialuose. 

Interneto prieiga RMMVB yra visuose filialuose. Besinaudojančių bibliotekose internetu ir 

kompiuteriais 2017 m. buvo 2 335 vatrotojai. Jie apsilankė bibliotekose ir šiomis paslaugomis 

pasinaudojo 26 018 kartų. Interneto seansų užfiksuota 30 346. Lyginant interneto apsilankymus su 

ankstesniais metais, matyti, kad lankytojų skaičius sumažėjo tiek viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo 

filialuose. Viena iš pagrindinių interneto vartojimo mažėjimo priežasčių yra ta, kad IT sparčiai 

plinta ir vis plačiau naudojamos įvairios programėlės mobiliuosiuose įrenginiuose (telefonuose, 

planšetėse). Dažnai bibliotekose naudojamasi Wi-Fi ryšiu, kuris nėra apskaitomas.  
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Dokumentų išduotis 

 

Analizuojant dokumentų išduotį galima daryti išvadas ir apie vartotojų (skaitytojų) skaitymo 

poreikius. VB 2017 m. knygų buvo išduota apie 64,7 % visos išduoties. Periodiniai leidiniai sudaro 

34,3 % ir kiti leidiniai, tarp jų ir trimačiai, sudaro 1 % visos išduoties. Ariogalos miesto filiale 71,3 

% visų išduodamų leidinių sudaro knygos, 28,7 % - periodiniai leidiniai ir tik 0,1 % kiti 

dokumentai. Daugiau periodinių leidinių išduodama kaimo filialuose. Vdutiniškai kaimo filialuose 

periodiniai leidiniai sudaro 49,8 % visos išduoties, knygos – 48,3 %, kiti dokumentai – 2 %.  
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98 % išduotų dokumentų sudaro leidiniai lietuvių kalba.  

Periodinių leidinių išduotis rajono bibliotekose vidutiniškai sudaro 84,7 % visos šakinės 

literatūros išduoties, VB – 73 %. 2017 m. VB užprenumeruoti 97 pavadinimų periodiniai leidiniai. 

Dar 34 pavadinimų periodinių leidinių gauta paramos būdu. Vaikams užsakyta 14 pavadinimų 

periodinių leidinių.  

Dauguma dokumentų yra išduodama į namus. Tačiau naujausi periodiniai leidiniai, 

enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kiti vertingi leidiniai išduodami skaityti tik vietoje. Bibliotekose 

yra sudarytos sąlygos, paruoštos darbo vietos naudotis dokumentais vietoje.   

 

Renginių statistika 

Renginių skaičius bibliotekose: 

 Iš viso: 

  rajone 912    iš jų vaikams       492 

 VB   94     iš jų vaikams        70 

 Ariogalos miesto filiale   68      iš jų vaikams       36 
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 kaimo filialuose 750      iš jų vaikams     386 

Iš jų: 

Kompleksiniai renginiai  

 rajone  87        iš jų vaikams     52 

 VB    7        iš jų vaikams       0 

 Ariogalos miesto filiale    0        iš jų vaikams       0 

 kaimo filialuose  80        iš jų vaikams     52 

Žodiniai renginiai  

 rajone 360      iš jų vaikams     218 

 VB   37      iš jų vaikams       31 

 Ariogalos miesto filiale   23     iš jų vaikams        15 

 kaimo filialuose 300      iš jų vaikams     172 

Vaizdiniai renginiai  

 rajone 400      iš jų vaikams     177 

 VB    32      iš jų vaikams      22 

 Ariogalos miesto filiale    40      iš jų vaikams      20 

 kaimo filialuose  328      iš jų vaikams    135 

Informaciniai mokomieji  renginiai 

 rajone    65      iš jų vaikams      45 

 VB    18      iš jų vaikams      17 

 Ariogalos miesto filiale      5      iš jų vaikams        1 

 kaimo filialuose    42      iš jų vaikams      27 
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7. Informacija apie pasiekimus,  problemas, numatomus sprendimus veiklos gerinimui 

Pasiekimai: 

 Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuojamame respublikiniame 

bibliotekų „Metų nominacijos“ konkurse RMMVB buvo pripažinta ir pelnė „Lietuviškiausios 

bibliotekos“ nominaciją už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei 

literatūros puoselėjimo tradicijas; 

 ataskaitiniais metais kvalifikaciją kėlė visi RMMVB ir filialų darbuotojai; 

 parengtas kultūrinių renginių organizavimo programos kūrimo ir jos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas. RMMVB skyriai ir filialai nuo šiol turės ir žinos aiškią programos kūrimo, 

paraiškų teikimo, atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką; 

 parengtas RMMVB veiklos planavimo ir ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas. 

Prie šio aprašo paruošti priedai: metinio veiklos plano maketas su visomis reikalingomis lentelėmis 

ir taip pat metinės veiklos ataskaitos maketas. Patobulinta esama planų sudarymo, jų pateikimo 

sistema; 

 metų eigoje buvo vykdoma sisteminga filialų veiklos kontrolė;  

 2017 metais buvo suorganizuota 8 administraciniai ir 10 dalykinių pasitarimų, 

kuriuose buvo aptariamos ir nagrinėjamos bibliotekos veiklos aktualijos: skaitytojų aptarnavimas, 

naujų technologijų diegimas, fondų komplektavimas, veiklos statistikos rodikliai, naujų paslaugų 

teikimo aspektai, įgyvendinamų projektų ir renginių organizavimo klausimai;  

 atsižvelgiant į Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis patvirtintą tyrimo metodiką ir rekomendacijas, buvo paruoštas ir 2017 m. 

pabaigoje įvykdytas kaimo filialų vartotojų pasitenkinimo lygio teikiamomis paslaugomis tyrimas – 

apklausa; 

 vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 Nr. ĮV-536 

įsakymu „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2017 metais RMMVB 

įvyko struktūriniai pasikeitimai, kuriais buvo siekiama gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos 

produktyvumą, reaguojant į besikeičiančius bibliotekų vartotojų poreikius; 

 laikantis naujai įsigaliojusio Darbo kodekso reikalavimų, RMMVB buvo išrinkta 

Darbo taryba; 

 suorganizuotas konkursas „Geriausias rajono bibliotekininkas 2016“ ir bibliotekininkų 

fotografijų konkursas „Skaitau aš – skaityk ir tu“; 

 sėkmingai įgyvendinta programa „Renginiais populiariname knygą“. Suorganizuoti 48 

renginiai, iš jų per 20 susitikimų su rašytojais, rajono literatais, kraštiečiais, kultūros ir meno 

veikėjais, kurie sudarė galimybę kaimo bendruomenių nariams plėsti kultūrinį akiratį, pažinti 
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literatūrą per literatūrinius, muzikinius pristatymus ir kitas meno formas. Renginiuose apsilankė net 

12 386 lankytojai; 

 2017 m. birželio 15 – rugpjūčio 31 dienomis RMMVB ir filialai dalyvavo Lietuvos 

apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamame projekte „Skaitymo iššūkis“ ir pateko į daugiausiai 

knygų perskaičiusių bibliotekų penketuką; 

 sėkmingai įgyvendinti projektai: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Projekto įgyvendinimo rezultatas – vyr. bibliotekininko Jono Brigio parengta knyga „Pasistačius 

bendrą darbo tikslą. 1918 – 1940 m. Raseinių krašte veikusių draugijų, politinių, visuomeninių, 

ekonominių organizacijų sąvadas“, „Erasmus+ pasidalink perpus“, skirtas Europos dienai paminėti, 

tęstinis projektas „Dailininkas ir vaikiška knyga 2017“; 

 2017 m. spalio 5 d. Sujainių filiale buvo suorganizuota metodinė diena „Kolega – 

kolegai“. Šio renginio metu, filialų darbuotojams buvo pristatytas metinio bibliotekos veiklos 

planavimo, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, pateikti esminiai reikalavimai dėl paraiškų 

teikimo finansinei paramai gauti, organizuojant renginius. Tuo pačiu bibliotekininkai turėjo 

galimybę pasidalinti gerąja darbo patirtimi, pasikonsultuoti jiems aktualiais darbinės veiklos 

klausimais; 

 2017 m. birželio 9 d. RMMVB komanda dalyvavo Žemaitijos regiono bibliotekininkų 

sporto sąskrydyje, Tauragėje ir iškovojo 3 vietą tarp 14-ikos dalyvavusių komandų; 

 2017 m. gruodžio 27 d. buvo suorganizuotas netradicinis išvažiuojamasis, darbuotojų 

šventinis susirinkimas „Senuosius metus palydint...“, kuris vyko Gruzdiškės bendruomenės namų 

patalpose. Dalyvavo 39 RMMVB ir filialų darbuotojai; 

 darbuotojams suorganizuotos 3 poilsinės – pažintinės, darbo patirties pasidalijimo 

išvykos, kurių metu buvo apsilankyta Vilniaus knygų mugėje, Šakių rajono savivaldybės viešojoje, 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje ir Birštono 

viešojoje bibliotekose; 

 organizuojant renginius ir kitas veiklas, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su 

įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių 

krašto istorijos muziejumi, Vilniaus universiteto biblioteka, Dubysos regioninio parko direkcija, VšĮ 

„Atrask Raseinius“, rajono mokyklomis, darželiais, kaimų bendruomenėmis ir kt. 

Problemos, trūkumai 

Analizuojant struktūrinių padalinių veiklos ataskaitas, išryškėjo pagrindinės problemos:  

 mažėjant gyventojų skaičiui rajone, neišvengiamai mažėja registruotų vartotojų 

skaičius; 
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 daugelyje filialų, mažėja interneto lankytojų skaičius, nes daugelis gyventojų turi 

kompiuterius ir internetą namuose, o jaunimas pasigenda naujesnių kompiuterių, kitų modernių IT 

naujovių, greitesnio interneto ryšio; 

 nepakankamas renginių finansavimas ir lėšų stygius naujų dokumentų įsigijimui 

netenkina vartotojų poreikių; 

 dalies interneto vartotojų, kurie naudojasi bibliotekose WIFI ryšiu, kol kas neįmanoma 

apskaityti; 

 kai kuriems filialams tenka per didelė aptarnaujamos teritorijos dalis, todėl labai 

sunku pagerinti gyventojų sutelktumo rodiklius; 

 daugeliui darbuotojų dar trūksta žinių dirbant su LIBIS; 

 daugelio filialų fondai yra per dideli, juose daug neaktualios literatūros, kurią būtina 

nurašyti; 

 kai kuriems filialų darbuotojams trūksta atsakingumo, gebėjimų ir efektyvesnio 

komunikavimo, ruošiant ir pateikiant svarbius, su bibliotekos veikla susijusius dokumentus. 

Sprendimai veiklos gerinimui: 

 daugiau dėmesio skirti filialų veiklos patikrinimui ir kontrolei. Pagal metodinės 

veiklos plane numatytą grafiką, organizuoti išvykas į filialus, vykdyti darbuotojų veiklos stebėseną 

darbuotojų darbo vietose, kuri leis nustatyti atliekamų darbų kokybę, trūkumus ir užtikrinti savalaikį 

problemų sprendimą, užtikrinti ir sistemingai prižiūrėti filialų veiklos ir atskaitomybės dokumentų 

pateikimą;  

 Skatinti darbuotojus aktyviai dalyvauti visuose KAVB, LNB ir kitų įstaigų, institucijų 

siūlomuose kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, seminaruose; 

 tobulinti filialų darbuotojų žinias ir įgūdžius darbui su LIBIS, teikiant jiems tiek 

teorinę, tiek praktinę pagalbą darbuotojų pasitarimų metu bei jų darbo vietose; 

 pasitelkiant RMMVB IT specialistą, ieškoti būdų WIFI apsilankymų apskaitai įvesti; 

 peržiūrėti ir perskirstyti filialų aptarnaujamų mikrorajonų žemėlapius; 

 kontroliuoti filialų darbuotojų, per „ekspresinformaciją“ užsakomus dokumentus, taip 

užkertant kelią užsisakyti labai brangias, bet vartotojų mažai skaitomas knygas; 

 gerinant 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; 

 aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose, į šias veiklas įtraukiant ir struktūrinius 

bibliotekos padalinius; 

 tęsti ir partnerystę su rajono švietimo ir socializacijos įstaigomis bei organizacijomis.  

_________________________ 


