
 

 
 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYB S M. VALANČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 met  veiklos ataskaita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretinga 

 



TURINYS 

 

BENDROJI DALIS ..................................................................................................................... 3 

I BIBLIOTEK  PRIENAMUMAS ............................................................................................ 3 

II. FONDO FORMAVIMAS ....................................................................................................... 4 

III. VARTOTOJ  APTARNAVIMAS ..................................................................................... 10 

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS ........................................................................ 24 

V. INFORMACIN  IR KRAŠTOTYROS VEIKLA ............................................................... 32 

VI. DARBUOTOJ  PROFESIN  KVALIFIKACIJA ............................................................. 37 

VII. PROJEKT  RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE ................................. 39 

VIII. PERSONALAS ................................................................................................................ 41 

IX. L ŠOS IR IŠLAIDOS ........................................................................................................ 42 

IŠVADOS .................................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 



BENDROJI DALIS 

 

Kretingos rajono savivaldyb s M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), 
vykdydama 2016 met  veiklą, orientavosi  staigos misiją ir strateginius tikslus, kurie ir atspindi 

pagrindinę darbo veiklos esmę. 
Misija: 

Viešoji biblioteka – Kretingos rajono bendruomen s informacijos, žini , mokymosi ir 
savišvietos centras, siekiantis teikti kokybiškas, laikmečio tendencijas ir paslaug  vartotoj  
poreikius atitinkančias paslaugas. 

Strateginiai tikslai:  

1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytoj  informacinius, žini  ir kultūrinius poreikius. 
2. Vykdyti nuolatin  vis  amžiaus grupi  skaitymo skatinimą. 
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuteri  tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūkstamas 

kompiuterizuotas paslaugas vartotojams. 

4. Išlaikyti personalo profesionalumą. 
5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros staigos, vaizd . 

Viešoji biblioteka savo veikla prisideda ir prie Etnin s kultūros pl tros Kretingos rajone 

2016–2018 met  programos, Kretingos rajono 2016 met  kultūrin s veiklos programos, 
Informacini  geb jim  ugdymo programos 1–12 klasi  moksleiviams gyvendinimo. Min tos 
Kretingos rajono savivaldyb s programos ir Viešosios bibliotekos programos yra pagalbin s 
priemon s strategini  tiksl  rezultatams pasiekti. 

2016 m. visuotinai paskelbti Bibliotek  metais, Bendruomeni  metais. Siekiant kokybiškai 
prasminti Bibliotek  metus, Viešojoje bibliotekoje parengta 2016 Bibliotek  met  min jimo 

programa. Iš viso Bibliotek  metams pamin ti Viešojoje bibliotekoje organizuoti 74 vairaus 
pobūdžio renginiai. simintiniausi renginiai: 

o pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje vyko Mažoji knyg  mug , kurioje dalyvavo 17 
Lietuvos leid j ; 

o Viešoji biblioteka ypatingą d mes  skyr  Kretingos miesto bendruomenei – 

padovanojo pasaulyje populiariai knyg  main  iniciatyvai „Little Free Library“ 
priklausant  pirmąj  knyg  namuką, turint  unikal  sertifikuotą numer ; 

o dalyvavo Kretingos miesto švent s Tautodail s ir amat  mug je, kurioje 
kretingiškiai gal jo išbandyti fotod ž s galimybes; 

o vasaros metu startavo 8 dien  skaitymo skatinimo stovykla „Vaikyst s knyg  
sl nis“, kurioje daugiau nei 20 vaik  ugd  savo kūrybinius, literatūrinius, muzikinius 
sugeb jimus, vyko režisūriniai kūrini  interpretavimo užsi mimai, elektronin s 
knygel s kūrimas; 

o vaik , paaugli , jaunimo skaitymo gūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizuoti 

susitikimai su vaik  rašytoja Lina Žutaute, dailininku, rašytoju, knyg  iliustratoriumi 
Pauliumi Juodišiumi. Susitikim  metu vyko vairūs kūrybiniai-edukaciniai 

užsi mimai. 

Viešojoje bibliotekoje baigtas vykdyti laim tas Nacionalin s Martyno Mažvydo bibliotekos 
projektas „Bibliotekos pažangai 2“ (2015-2016 m. – 22,6 tūkst. Eur), kurio d ka kurtas 
„Edukacinis kūrybini  medij  centras“ jaunuoliams nuo 14 iki 29 m.: nupirkta kompiuterin  
technika, diegta programin  ranga, surengti vairūs mokymai. Projekto pasiekti rezultatai viršijo 
visus lūkesčius – išaugo jaunimo lankytoj  skaičius, išsipl t  edukacin s veiklos tematika, tapo 
aktyvi socialin  partneryst . 

S km s sulauk  Viešojoje bibliotekoje vykdytas projektas „Meno terapija ir edukacija 
moterims“, kurio tikslas – Kretingos miesto moterims sudaryti sąlygas ugdyti savo kūrybin  



potencialą, galimybę tobul ti meno srityje. Projekto metu moterys gal jo m gautis dail s, muzikos 
terapija, dalyvauti biblioterapijos, vairiuose meno edukacijos užsi mimuose. 

2015-2016 m. Viešoji biblioteka partnerio teis mis dalyvavo Klaip dos apskrities viešosios 
I. Simonaityt s bibliotekos projekte „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomen s – krašto 
pažinimui“, kurdama interaktyv  „Krašto paveldo gidą“ (www.krastogidas.lt). Kretingos 

bibliotekininkai sukūr  ir paviešino 5 maršrutus po Kretingą. 
Per vairias veiklas tiesiogiai apie „Krašto paveldo gidą“ sužinojo 428 Kretingos rajono 

gyventojai (175 – vaikai ir jaunimas, 253 – suaugusieji), kiti – per informacinius kanalus ir iš 
dalinamosios medžiagos.  

Viešojoje bibliotekoje organizuoti du intelektualaus žaidimo „Auksinis protas“ sezonai: 
kiekvieną m nesio antradien  suburta per 80 žmoni . Viena iš 11 komand  buvo pakviesta 

dalyvauti nacionaliniame finale Druskininkuose, o 3 komandos gavo pakvietimus deleguoti po 1 

komandos nar  žaisti televizijos žaidimuose. 

Viešosios bibliotekos 2016 met  veiklos ataskaitoje vardintos pagrindin s rajono bibliotek  
veiklos ir paslaugos, pateikiami vertinimo rodikliai, atspindintys veiklos privalumus ir trūkumus. 
Pateikti ir aprašyti pagrindiniai renginiai, parodos, kuriais stengtasi patenkinti bendruomen s 
informacinius, kultūrinius-edukacinius, savišvietos, vaik  ir jaunimo kūrybin s saviraiškos, 
laisvalaikio organizavimo poreikius. 

 

Veiklos, paslaugos ir kt.  Rodikliai Pokyčiai 
1. Rajono bibliotek  tinklas Rajono bibliotek  tinklą (toliau –

SVB) sudaro:  

Viešoji biblioteka (toliau – VB), 

20 filial  (1 miesto – toliau (MF) ir 

19 kaimo – (KF)) 

Rajono bibliotek  
tinklas stabilus, 

pakitim  nebuvo 

Ne gali j  ir senyvo amžiaus 
gyventoj  aptarnavimas 

 

 

 

1. Knygneši  pagalba Rajono kaim  ne galieji bei senyvo 
amžiaus gyventojai aptarnaujami 
knygneši  pagalba 

2016 m. – 130 

knygneši  (15 

knygneši  mažiau 
nei 2015 m. – 

145), aptarnauta 

vartotoj  – 244 (2 

vartotojais mažiau 
nei 2015 m. – 

246), išduota 
dokument  – 

6 357 fiz. vnt. (139 

fiz. vnt. mažiau nei 
2015 m. – 6 496) 

2. Akl j  aptarnavimo veikla Viešoji biblioteka iš Klaip dos 
akl j  bibliotekos per 2016 m. gavo 

201 garsintą knygą 

 

2016 m. – 3 

neregiai vartotojai 

(1 mažiau nei 2015 
m. – 4), 

apsilankym  – 8 

(17 mažiau nei 
2015 m.), 

išduota dokument  
– 79 fiz. vnt. (123 

http://www.krastogidas.lt/


mažiau nei 
2015 m.) 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

Veiklos, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 
Fondo būkl    

1. SVB dokument  fondas Iš viso dokument  fonde yra 
210 671 fiz. vnt., 48 681 pav. 

dokument  

2016 m. 

dokument  fondas 

sumaž jo 2 434 fiz. 

vnt., 2015 m. buvo 

213 105 fiz. vnt. 

Iš vairi  šaltini  
sigyta dokument  

už 49 012 Eur 

(8 772 Eur daugiau 

nei 2015 m. – 

40 240 Eur): 

iš Kultūros 
ministerijos – 

30 116 Eur (781 

Eur mažiau nei 

2015 m. – 30 897 

Eur), 

iš Savivaldyb s 
l š  – 13 496 Eur 

(988 Eur daugiau 

nei 2015 m. – 

13 191 Eur), 

iš kit  šaltini  – 

5 400 Eur (5 248 

Eur daugiau nei 

2015 m. – 152 Eur) 

2. VB dokument  fondas 59 398 fiz. vnt., 46 545 pav. 

dokument  

Dokument  fondas 

2016 m. sumaž jo 
843 fiz. vnt. 

(2015 m. 

dokument  fondas 
buvo 60 241 fiz. 

vnt.) 

3. MF dokument  fondas 15 637 fiz. vnt., 9 915 pav. 

dokument  

Dokument  fondas  
2016 m. sumaž jo 
568 fiz. vnt., 

(2015 m. 

dokument  fondas 
buvo 16 205 fiz. 

vnt.) 

4. KF dokument  fondas 135 636 fiz. vnt., 13 386 pav. 

dokument  

Dokument  fondas 

2016 m. sumaž jo 



1 023 fiz. vnt.,  

(2015 m. 

dokument  fondas 
buvo 136 659 fiz. 

vnt.) 

Pagrindin  
maž jimo 
priežastis – atrinkti 

ir nurašyti 
susid v ję, 
aktualumą praradę 
dokumentai. 

Fondo sud tis rajono bibliotekose   

1. Grožin  literatūra SVB 141 825 fiz. vnt. Santykis fonde:  

2016 m. – 67,3 %  

2015 m. – 66,2 % 

(141 159 fiz. vnt.) 

VB 31 071 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 52,3 %  

2015 m. – 53,0 % 

(31 934 fiz. vnt.) 

MF 9 879 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 63,2 % 

2015 m. – 64,1 % 

(10 391 fiz. vnt.) 

KF 100 875 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 74,4 %  

2015 m. – 72,3 % 

(98 834 fiz. vnt.) 

2. Šakin  literatūra SVB 68 846 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 32,7 % 

2015 m. – 33,8 % 

(71 946 fiz. vnt.) 

VB 28 327 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 47,7 % 

2015 m. – 47,0 % 

(28 307 fiz. vnt.) 

MF 5 758 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 36,8 % 

2015 m. – 38,9 % 

(5 814 fiz. vnt.) 

KF 34 761 fiz. vnt. Santykis fonde: 

2016 m. – 25,6 % 

2015 m. – 27,7 % 

(37 825 fiz. vnt.) 

Aprūpinimas dokumentais   

1. Vienam gyventojui tenka 

dokument  

SVB Vienam gyventojui tenka – 

5,3 

Lyginant su 2015 

m. dokument  
skaičius, tenkantis 
vienam gyventojui, 

VB Vienam gyventojui tenka – 

3,3 



MF Vienam gyventojui tenka –  

9,1 

nežymiai padid jo: 

SVB – 0,1; VB – 

0,1; nežymiai 
sumaž jo MF – 

0,3; išliko toks pat 
KF – 0 

KF Vienam gyventojui tenka – 

6,8 

1.2. Naujai gauti dokumentai SVB Vienam gyventojui tenka – 

0,2 

Lyginant su 2015 

m. naujai gaut  
dokument  
skaičius, tenkantis 
vienam gyventojui, 

nepasikeit  

VB Vienam gyventojui tenka – 

0,1 

MF Vienam gyventojui tenka – 

0,2 

KF Vienam gyventojui tenka – 

0,2 

1.3. 

 

Garsiniai ir regimieji 

dokumentai 

SVB Vienam gyventojui tenka – 

0,03 

Lyginant su 2015 

m. garsini  ir 
regim j  
dokument  
skaičius, tenkantis 
vienam gyventojui, 

nepasikeit  

VB Vienam gyventojui tenka – 

0,05 

MF 

 

KF 

Vienam gyventojui tenka – 

0,08 

Vienam gyventojui tenka – 

0,004 

1.4. 

 

Elektroniniai dokumentai SVB Vienam gyventojui tenka – 

0,004 

Lyginant su 

2015 m. 

elektronini  
dokument  
skaičius, tenkantis 
vienam gyventojui, 

išliko beveik toks 

pat: SVB (0), 

VB (0), MF 

(0,001), KF (0) 

VB Vienam gyventojui tenka – 

0,005 

MF Vienam gyventojui tenka – 

0,004 

KF Vienam gyventojui tenka – 

0,002 

1.5. 

 

Vienam vartotojui tenka 

dokument  

SVB Vienam vartotojui tenka – 

27 
Lyginant su 

2015 m. 

dokument  
skaičius vienam 

vartotojui 

sumaž jo: SVB  
(-1), VB (-1), MF 

(-3), KF (0) 

VB Vienam vartotojui tenka – 

17 

MF Vienam vartotojui tenka – 

28 

KF Vienam vartotojui tenka – 

36 

Dokument  gautis   

1. sigyta dokument  fiz. vnt. SVB Iš viso per metus sigyta 
dokument  – 6 062 fiz. vnt., 

1 634 pav. 

 

sigyta dokument :  
44 fiz. vnt. ir 

464 pav. mažiau 
nei  

2015 m. (6 106 fiz. 

vnt., 2 308 pav.) 

VB Iš viso per metus sigyta 
dokument  – 1 901 fiz. vnt., 

sigyta dokument :  
111 fiz. vnt. ir 40 



1 561 pav. pav. mažiau nei 
2015 m. (2 012 fiz. 

vnt. ir 1 601 pav.) 

Sumaž jimo 
priežastys: d l 
dokument  
saugojimo vietos 

stokos fonduose, 

užsakyta vieno 
pavadinimo 

mažiau 
egzempliori , 
knyg  paramos 
daugiau skirta 

filialams. 

MF Iš viso per metus sigyta 
dokument  – 355 fiz. vnt., 

333 pav. 

sigyta dokument :  
12 fiz. vnt. ir 20 

pav. daugiau nei 

2015 m. (343 fiz. 

vnt., 313 pav.) 

KF Iš viso per metus sigyta 
dokument  – 3 806 fiz. vnt., 

634 pav. 

sigyta dokument  
55 fiz. vnt. ir 25 

pav. daugiau nei 

2015 m. (3 751 fiz. 

vnt., 609 pav.) 

2016 m. 

vidutiniškai vienas 
filialas gavo 

200 fiz. vnt., t. y. 

3 fiz. vnt. 

dokument  
daugiau nei 

2015 m. 

1.1. Grožin  literatūra 

 

 

SVB 

 

sigyta grožin s literatūros – 

4 582 fiz. vnt., 865 pav. 

sigyta 234 fiz. vnt. 

daugiau, 451 pav. 

mažiau nei 
2015 m. (4 348 fiz. 

vnt., 1 316 pav.) 

VB sigyta grožin s literatūros – 

1 125 fiz. vnt., 831 pav. 

sigyta 133 fiz. 

vnt., 87 pav. 

mažiau nei 
2015 m. (1 258 fiz. 

vnt., 918 pav.) 

MF sigyta grožin s literatūros – 

269 fiz. vnt., 251 pav. 

sigyta 60 fiz. vnt., 
64 pav. daugiau nei 

2015 m. (209 fiz. 

vnt., 187 pav.) 

KF sigyta grožin s literatūros – 

3 188 fiz. vnt. 

sigyta 307 fiz. vnt. 

daugiau nei 

2015 m. (2 881 fiz. 



vnt.) 

2016 m. 

vidutiniškai vienas 
filialas gavo 168 

fiz. vnt. grožin s 
literatūros, 17 fiz. 

vnt. daugiau nei 

2015 m. (151 fiz. 

vnt.) 

1.2. Šakin  literatūra  
 

SVB sigyta šakin s literatūros – 

1 480 fiz. vnt., 769 pav. 

sigyta 278 fiz. vnt. 

ir 13 pav. mažiau 
nei  

2015 m. (1 758 fiz. 

vnt., 782 pav.) 

VB sigyta šakin s literatūros – 

776 fiz. vnt., 730 pav. 

sigyta 22 fiz. vnt., 

47 pav. daugiau nei 

2015 m. (754 fiz. 

vnt., 683 pav.) 

MF sigyta šakin s literatūros – 

86 fiz. vnt., 126 pav. 

sigyta 48 fiz. vnt., 

mažiau, 0 pav. nei 

2015 m. (134 fiz. 

vnt., 126 pav.) 

KF sigyta šakin s literatūros – 

618 fiz. vnt. 

sigyta 252 fiz. vnt. 

mažiau nei 
2015 m. (870 fiz. 

vnt.) 

2016 m. 

vidutiniškai vienas 
filialas gavo 32 fiz. 

vnt., 14 fiz. vnt 

mažiau nei 
2015 m. (46 fiz. 

vnt.) 

1.3. Periodiniai leidiniai 

 

 

SVB Gaut  periodini  leidini  
skaičius – 122 pav. 

(laikrašči  skaičius – 24, 

žurnal  – 98) 

Periodini  leidini  
skaičius: 
2016 m. – 122 pav. 

2015 m. – 121 pav. 

VB Gaut  periodini  leidini  
skaičius – 118 pav. 

(laikrašči  skaičius – 24, 

žurnal  – 94) 

Periodini  leidini  
skaičius: 
2016 m. – 118 pav. 

2015 m. – 120 pav. 

MF Gaut  periodini  leidini  
skaičius – 44 pav. 

(laikrašči  skaičius – 7, 

žurnal  – 37) 

Periodini  leidini  
skaičius: 
2016 m. – 44 pav. 

2015 m. – 45 pav. 

KF Gaut  periodini  leidini  
skaičius – 28 pav. 

(laikrašči  – 8, žurnal  – 

20) 

Periodini  leidini  
skaičius: 
2016 m. – 28 pav.; 

2015 m. – 29 pav. 

2. Naujai gaut  dokument  proc. SVB 2016 m. – 2,9 % 2016 m. naujai 



dokument  fonde VB 2016 m. – 3,2 % gaut  dokument  
procentas 

dokument  fonde 

nežymiai padid jo: 
SVB (0), VB 

(+0,1), MF (+0,2), 

KF (+0,1) 

MF 2016 m. – 2,3 % 

KF 2016 m. – 2,8 % 

Dokument  nurašymas   

1. Nurašyta dokument  SVB 2016 m. – 8 496 fiz. vnt., 

86 pav. 

2016 m. nurašyta 
dokument  2 434 

fiz. vnt. daugiau 

nei gauta. 

Nurašyti reik t  
dar daugiau, tačiau 
stabdo mažas nauj  
knyg  gavimas. 
Nurašymo 
priežastys: 
susid v ję – 8 410 

fiz. vnt. (99,0 %);  

vartotoj  prarasti 
dokumentai – 

86 fiz. vnt. (1,0 %) 

VB 2016 m. – 2 744 fiz. vnt., 

41 pav. 

MF 2016 m. – 923 fiz. vnt., 

781 pav. 

KF 2016 m. – 4 829 fiz. vnt., 

52 pav. 

    

Fond  apyvarta   

 SVB Bendras fond  apyvartos 
rodiklis – 1,2 

2016 m. rodikliai 

šiek tiek padid jo: 

SVB (+0,1), VB 

(0), MF (+0,4), KF 

(0) 

Pagrindin  
problema išlieka – 

fond  
atnaujinimas, 

uždelstas Kultūros 
ministerijos l š  
gavimas, trūksta 
programin s 
literatūros. 

VB Bendras fond  apyvartos 
rodiklis – 1,3 

MF Bendras fond  apyvartos 
rodiklis – 1,4 

KF Bendras fond  apyvartos 
rodiklis – 1,0 

LIBIS 

1.  Elektroninis katalogas SVB Iš viso yra 48 681 

bibliografiniai rašai (toliau 
B ) 

2016 m. 

elektroninis 

katalogas 

papildytas 1 548 

B , t. y. 121 rašu 
daugiau nei 

2015 m. (47 133 

B ) 
2. Nauj  dokument  

inventorinimas 

 

SVB Suinventorinta 6 062 fiz. 

vnt. nauj  dokument  

2016 m. 

suinventorinta 44 

fiz. vnt. mažiau nei 



2015 m. (6 106 fiz. 

vnt.) 

3. Dokument  nurašymas SVB Elektroniniame kataloge 

atžym ti nurašyti 8 496 fiz. 

vnt. dokumentai 

 

III. VARTOTOJ  APTARNAVIMAS 

Veikla, paslaugos ir kt.  Rodikliai Pokyčiai 
1. Vartotoj  telkimas SVB Aptarnaujamos 

bendruomen s gyventoj  
skaičius – 39 506 

2016 m. 1 129 

gyventojais 

mažiau nei 
2015 m. (40 635) 

  VB Aptarnaujamos 

bendruomen s gyventoj  
skaičius – 17 786 

2016 m. 946 

gyventojais 

mažiau nei 
2015 m. (18 732) 

  MF Aptarnaujamos 

bendruomen s gyventoj  

skaičius – 1 715 

2016 m. 10 

gyventoj  mažiau 

nei  

2015 m. (1 725) 

  KF Aptarnaujamos 

bendruomen s gyventoj  
skaičius – 20 005 

2016 m. 173 

gyventojais 

mažiau nei 2015 
m. (20 178) 

2. Gyventoj  sutelkimas  SVB Gyventoj  sutelkimo 
procentas – 19,5 % 

 

2016 m. – 0,5 % 

daugiau nei 

2015 m. (19,0 %) 

  VB Gyventoj  sutelkimo 
procentas – 19,2 %, iš j :  
vaik  – 34,0 % 

2016 m. – 0,9 % 

daugiau nei 

2015 m. (18,3 %), 

iš j : 
vaik  1,8 % 
daugiau nei 

2015 m. (32,2 %) 

 

 

 MF Gyventoj  sutelkimo 
procentas – 33,0 % 

2016 m. – 0,3 % 

daugiau nei 

2015 m. (30,0 %) 

 

 

 KF Gyventoj  sutelkimo 
procentas – 18,7 % 

2016 m. – 0,1 % 

daugiau nei 

2015 m. (18,6 %) 

3.  Vartotoj  skaičius SVB Registruot  vartotoj  
skaičius – 7 717 

2016 m. 38 

registruotais 

vartotojais daugiau 

nei 

2015 m. (7 679) 

2016 m. naujai 

užregistruot  
vartotoj  – 975, 

perregistruot  –  

6 742 



  VB Registruot  vartotoj  
skaičius – 3 409 

2016 m. 

registruot  
vartotoj  10 
mažiau nei 
2015 m. (3 419) 

2016 m. naujai 

užregistruot  
vartotoj  – 549, 

perregistruot  – 

2 860 

  MF Registruot  vartotoj  
skaičius – 565 

2016 m registruot  
vartotoj  50 
daugiau nei 

2015 m. (515) 

2016 m. naujai 

užregistruot  
vartotoj  – 78, 

perregistruot  – 

487 

  KF Registruot  vartotoj  
skaičius – 3 743 

2016 m. 

registruot  
vartotoj  2 
daugiau nei  

2015 m. (3 745) 

2016 m. naujai 

užregistruot  
vartotoj  – 348, 

perregistruot  
vartotoj  – 3 395 

4. Apsilankymai SVB 

 

Lankytoj  skaičius – 

135 994 

2016 m. – 19 157 

lankytojais 

daugiau nei  

2015 m. (116 837) 

  VB Lankytoj  skaičius – 52 938 2016 m. – 12 562 

lankytojais 

daugiau nei  

2015 m. (40 376) 

  MF Lankytoj  skaičius – 8 537 2016 m. – 1 819 

lankytoj  daugiau 

nei  

2015 m. (6 718) 

  KF Lankytoj  skaičius – 74 519 2016 m. 4 776 

lankytojais 

daugiau nei  

2015 m. (69 743) 

5. Lankomumas SVB 

 

Bendras lankomumo 

rodiklis – 17,6 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

24,0 

2016 m. bendras 

lankomumo 

rodiklis 2,4 

didesnis nei 

2015 m. (15,2) 



  VB Bendras lankomumo 

rodiklis – 15,5 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

17,4 

2016 m. bendras 

lankomumo 

rodiklis 3,7 

didesnis nei 

2015 m. (11,8) 

  MF Bendras lankomumo 

rodiklis – 15,1 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

17,2 

2016 m. bendras 

lankomumo 

rodiklis 0,5 

didesnis nei  

2015 m. (14,6) 

  KF Bendras lankomumo 

rodiklis – 20,0 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

32,5 

 

2016 m. bendras 

lankomumo 

rodiklis 1,4 

didesnis nei 

2015 m. (18,6) 

6. Dokument  išduotis SVB Iš viso išduota dokument  – 

242 411 fiz. vnt.: 

išduota grožin s literatūros – 

103 556 fiz. vnt., 42,7 %, 

išduota šakin s literatūros – 

138 872 fiz. vnt., 57,3 %, 

išduota periodini  leidini  – 

123 944 fiz. vnt., 51,1 % 

2016 m. – 13 818 

fiz. vnt. daugiau 

nei 

2015 m. (228 593 

fiz. vnt.) 

  VB Iš viso išduota dokument  – 

78 893 fiz. vnt.: 

išduota grožin s literatūros – 

37 273 fiz. vnt., 47,2 %, 

išduota šakin s literatūros – 

41 620 fiz. vnt., 52,8 %, 

išduota periodini  leidini  – 

31 543 fiz. vnt., 40,0 % 

2016 m. – 1 695 

fiz. vnt. daugiau 

nei 

2015 m. (77 198 

fiz. vnt.) 

  MF Iš viso išduota dokument  – 

21 695 fiz. vnt.: 

išduota grožin s literatūros –
9 097 fiz. vnt., 42,0 %, 

išduota šakin s literatūros – 

12 598 fiz. vnt., 58,0 %, 

išduota periodini  leidini  – 

12 123 fiz. vnt., 56,0 % 

2016 m. – 5 219 

fiz. vnt. daugiau 

nei 2015 m. 

(16 476 fiz. vnt.) 

  KF Iš viso išduota dokument  –
141 823 fiz. vnt.: 

išduota grožin s literatūros – 

57 186 fiz. vnt., 40,3 %, 

išduota šakin s literatūros – 

84 654 fiz. vnt., 59,7 %, 

išduota periodini  leidini  – 

80 278 fiz. vnt., 56,6 % 

2016 m. – 6 904 

fiz. vnt. daugiau 

nei 2015 m. 

(134 919 fiz. vnt.) 

 

7. Skaitomumas SVB Skaitomumo rodiklis – 31,4 2016 m. – 1,6 

didesnis nei 

2015 m.(29,8) 



  VB Skaitomumo rodiklis – 23,1 2016 m. – 0,5 

didesnis nei 

2015 m. (22,6) 

  MF Skaitomumo rodiklis – 38,4 2016 m. – 6,4 

didesnis nei 

2015 m. (32,0) 

  KF Skaitomumo rodiklis – 37,9 2016 m. – 1,9 

didesnis nei 

2015 m. (36,0) 

8.  Darbo vietos vartotojams SVB Darbo viet  skaičius – 319 2016 m. 4 darbo 

vietomis daugiau 

nei 2015 m. (315) 

  VB Darbo viet  skaičius – 67 2016 m. išliko tas 
pats skaičius 

  MF Darbo viet  skaičius – 28 2016 m. išliko tas 
pats skaičius 

  KF Darbo viet  skaičius – 224 2016 m. 4 darbo 

vietomis daugiau 

nei 2015 m. (220) 

8.1. Kompiuterizuotos darbo 

vietos vartotojams 

SVB Darbo viet  skaičius – 103 2016 m. išliko tas 
pats skaičius  

  VB Darbo viet  skaičius – 22 2016 m. išliko tas 
pats skaičius 

  MF Darbo viet  skaičius – 6 2016 m. 2 darbo 

vietomis daugiau 

nei 2015 m. (4) 

  KF Darbo viet  skaičius – 75 2016 m. 2 darbo 

vietomis mažiau 
nei 2015 m. (77) 

9.  Vartotoj  orientavimas ir 
mokymas 

SVB Darbuotoj  pravest  
konsultacij  ir mokym  
trukm  – 1 291 val. 

Konsultuot  vartotoj  

skaičius – 3 426 

2016 m. pravesta 

konsultacij  ir 
mokym  289 val. 
mažiau nei 

2015 m. (1 580 

val.) 

  VB Darbuotoj  pravest  
konsultacij  ir mokym  
trukm  – 544 val. 

Konsultuot  vartotoj  
skaičius – 1 570 

2016 m. pravesta 

konsultacij  ir 
mokym  410 val. 
mažiau nei 
2015 m. (954 val.) 

  MF Darbuotoj  pravest  
konsultacij  ir mokym  
trukm  – 67 val. 

Konsultuot  vartotoj  
skaičius – 239 

2016 m. pravesta 

konsultacij  ir 
mokym  16 val. 
daugiau nei 

2015 m. (51 val.) 

  KF Darbuotoj  pravest  
konsultacij  ir mokym  
trukm  – 680 val. 

Konsultuot  vartotoj  
skaičius – 1 617 

2016 m. pravesta 

konsultacij  ir 
mokym  105 val. 

daugiau nei 

2015 m. (575 val.) 



10.  TBA aptarnavimas SVB Išsi sta užklaus  kitoms 

bibliotekoms – 11 

Gauta dokument  –286 

Gauta užklaus  iš kit  
bibliotek  – 0 

Išsi sta dokument  – 0 

2016 m.  

19 dokument  
išsi sta mažiau, 
256 dokumentais 

gauta daugiau nei 

2015 m. 

11. Renginiai SVB Iš viso organizuoti 1 163 

renginiai, iš j  – 509 

parodos 

2016 m. rengini  
organizuota 244 

daugiau, surengta 

32 parodomis 

daugiau nei 

2015 m. (919/477) 

  VB Iš viso – 250 rengini , iš j  
– 63 parodos 

 

2016 m. rengini  
organizuota 100 

daugiau, surengta 

6 parodomis 

daugiau nei 

2015 m. (150/57) 

  MF Iš viso – 69 renginiai, iš j  – 

38 parodos 

2016 m. 

organizuota 26 

renginiais daugiau, 

surengta 10 parod  

daugiau nei 

2015 m. (43/28) 

  KF Iš viso – 844 renginiai, iš j  
– 408 parodos 

2016 m. 

organizuota 

118 rengini  
daugiau, surengta 

16 parod  daugiau 
nei 2015 m. 

(726/392) 

11.1. Žodiniai renginiai SVB Žodini  rengini  skaičius – 

657 

2016 m. žodini  
rengini  
organizuota 131 

daugiau nei 

2015 m. (526) 

 Organizuoti skaitymo skatinimo 

renginiai: 

XVI-osios Nacionalin s 
Lietuvos bibliotek  savait s 
„Stiprios bibliotekos – stipri 

visuomen “ metu pirmą kartą 
Viešojoje bibliotekoje atidaryta 

Mažoji knyg  mug , kurioje 

dalyvavo 17 Lietuvos leid j ; 
vairūs knyg  pristatymai – 

susitikimai su knyg  autoriais: 
vaik  rašytoja Lina Žutaute, 
filologe, rašytoja, žurnaliste 
Audrone Urbonaite, Ramun s 

VB Žodini  rengini  skaičius – 

187 

 

2016 m. 94 

žodiniais 
renginiais daugiau 

nei 2015 m. (93) 

Pagrindin s 
žodini  rengini  
formos ir tematika: 

knyg  pristatymai, 
kūrybos vakarai, 

poezijos ir 

muzikos vakarai, 

teminiai vakarai, 

prot  mūšiai, 
edukaciniai 



Sakalauskait s knygos 
„Gyvenimas, koks jis buvo. 

Monsinjoro Kazimiero 

Vasiliausko biografija“ 

pristatymas, Marijos Bučkien s 
knygos „Dalia, arba Šalia 
gyvenimo“ pristatymas, Dariaus 

Rekio poezijos rinktin s 
„Pražydusios klump s“, Aisčio 
Mickevičiaus knygos apie 
kvepalus „Kvepalai: aromat  
magija arba olfaktorin s 
istorijos“ pristatymas;  
kūrybiniai užsi mimai „Su 
geriausiais link jimais 
bibliotekai“ Kretingos miesto 
mokykl  moksleiviams; 

Kretingos miestui padovanotas 

pirmasis knyg  namukas; 

Kretingos krašto kūr j  vakaras, 
kuriame skamb jo miesto ir 
rajono rašytoj , poet  kūryba; 
tradicinis kal dinis pad kos 
vakaras „Balto angelo 
belaukiant“. 

Etnokultūros renginiai: 
Pristatytas Krašto paveldo gido 
(www.krastogidas.lt) veikiantis 

interaktyvus Kretingos rajono 

lankytin  viet  žem lapis 4 
Viešosios bibliotekos filialuose: 
Salant  m., Kartenos, Darb n  ir 

Vydmant , Kretingos rajono 
švietimo centro Trečiojo 
amžiaus universiteto Sveikos 
gyvensenos fakulteto 

studentams, Kretingos moter  
informacijos ir mokymo centre, 

Vš  Kretingos technologijos ir 
verslo mokykloje, Kretingos 

rajono savivaldyb s Tarybos 
pos dyje, Kretingos rajono 
bendrojo lavinimo mokykl  
vadov  susitikime. 
Minint Žemaiči  vyskupo 215-

ąsias gimimo metines Viešojoje 
bibliotekoje vyko renginys 

„Motiejaus Valančiaus 
palikimas“, kuriame pranešimą 
skait  kalbinink , baltist , 

užsi mimai, 
konferencijos, 

žymi  dat  
min jimai, 
susitikimai, 

renginiai, skirti 

Met  knygos 
rinkimams, 

skaitymo 

skatinimui, 

etnokultūrai, 
Bibliotek  

metams, 

Prezidento Kazio 

Griniaus atminimo 

metams, Vietos 

bendruomeni  
metams, Saul s 
mūšio metams ir 

kt. 

http://www.krastogidas.lt/


humanitarini  moksl  daktar  
Jūrat  Sofija Laučiūt . 

Kultūrinių poreikių tenkinimo 
renginiai: 
minint Bibliotek  metus 
ypatingas d mesys skirtas savo 

miesto bendruomenei: 

bibliotekininkai dalyvavo 

Kretingos miesto švent s 
Tautodail s ir amat  mug je 
„Nežiopsosi – nestokosi“, 
kurioje kretingiškiams dovanojo 
galimybę nemokamai išbandyti 
smagią atrakciją – fotografuotis 

pasipuošus vairiais aksesuarais 
bei per 15 sekundži  gauti 
nuotrauką prisiminimui; 

bibliotekininkai dalyvavo 

Jaunimo mug je, kurios metu 

vyko protmūšis, kur  ved  
Viešosios bibliotekos 
darbuotojos (protmūšis buvo 
skirtas jaunimo politikos 20-

mečiui pamin ti);  
bibliotekininkai dalyvavo ir 

kasmetin je Rudens derliaus ir 

moliūg  švent je, kurioje 
kretingiškius ir miesto svečius 
linksmino Lap  ir Vilkas, 

portretinius šaržus pieš  
dailinink  Rosita 
Ambrozevičien ; 

buvo tęsiamas „Bibliotekos 
pažangai 2“ projekto 
„Edukacinis kūrybini  medij  
centras bibliotekoje“ 
gyvendinimas: vyko muzikos 

kūrimo ir muzikos kūrini  
apdorojimo mokymai su 

„Ableton Live 9 Intro“ 
programa, fotografavimo 

pagrind  ir nuotrauk  
apdorojimo mokymai, 

išvažiuojamieji seminarai 
jaunimui muzikos tema „Muzika 
ir kompiuterin s technologijos“ 
Viešosios bibliotekos filialuose 
– Vydmant , Kartenos, Darb n  
ir Salant  miesto; 

ruden  vyko projekto 



„Edukacinis kūrybini  medij  
centras bibliotekoje“ 
baigiamasis renginys, kurio 

metu pasidžiaugta gyvendinto 
projekto rezultatais; 

s kmingas ir populiarus buvo 
projektas „Meno terapija ir 
edukacija moterims“, kurio metu 
vyko biblioterapijos, meno 

terapijos, kal dini  papuošim  
gamybos užsi mimai, pad ję 
moterims susipažinti su 
netradiciniu savęs pažinimo 
būdu, gyti tarpusavio 
bendravimo ir bendradarbiavimo 

gūdži , patirti kūrybiškumo 
džiaugsmą, gyti pasitik jimą 
savimi, siekti pozityvi  santyki  
savo aplinkoje; 

minint Europos dieną buvo 
organizuota švent  „Vienyb je 
ateitis“ miesto gyventojams, 

vyko robotikos užsi mimai 
vaikams „Europos šali  šeima“, 
organizuota paskaita-diskusija 

„Migracija – iššūkis“: kaip j  
supranta ir vertina lietuviai?“, 
miesto estradoje kretingiškiai 
gal jo m gautis lauko kino 

repertuaru; 

kasmet pavasar  ir ruden  
Kretingos bendruomen  
kviečiama dalyvauti 
intelektualiuose prot  mūšio 
turnyruose „Auksinis protas“ 
(dalyvavo 11 komand ); 
organizuota nemokama kal din  
fotosesija, kurioje savanoriškai 
fotografavo net trys 

profesional s fotograf s: Žana 
Milišiūnait , Grosil  Leketait  ir 
Giedr  Petrauskait . 

 simintiniausi renginiai:  
susitikimas su „Bernardinai.lt“ 
redaktoriumi Andriumi Navicku, 

tema „Valstyb  ir šeima“; 

susitikimas-paskaita „Alavijo 
nauda sveikatai ir grožiui“, 

lektor  Laura Urbonien ; 

Daivos Stonkuvien s autorinis 

MF Žodini  rengini  skaičius – 

31 

 

2016 m. 16 

žodini  rengini  
daugiau nei 

2015 m. (15). 

Pagrindin s 
žodini  rengini  
formos ir tematika: 

popiet s, 



kūrybos vakaras „ d siu tau žod  
 šird “; 

popiet  senjorams „Sueikim, 
pabūkim, prisiminkim“; 

literatūrin  skaitomosios ir 
dainuojamosios poezijos popiet  
„Poezijos ir muzikos pyn “ 
(projektinis renginys); 

popiet , skirta Knyg  Kal doms 
„Susitikimas prie eglut s su 
nauja knyga“; 

adventin  popiet  „Suverkim 
v rin  akimirk  rami “. 

viktorinos, 

literatūriniai 
vakarai, 

literatūrin s 
valand l s, dialog  
popiet s, garsiniai 

skaitymai, vairios 
akcijos, knyg  
aptarimai, 

kūrybiniai 
edukaciniai 

užsi mimai, 
konkursai. 

 Organizuoti simintini 

renginiai, skirti filialų veiklos 
sukaktims paminėti:  
Kartenos filialo „75-eri metai 

su skaitytojais“;  

Juodup n  filialo 65-eri  met  
sukakčiai pamin ti „Met  
takais“; 

Kurmaiči  filialo „Kurmaiči  

filialui – 65“;  

Raguviški  filialo „Raguviški  

filialui –70“; 

Senosios pilties filialo 
„Senosios pilties filialui – 60 

met “. 
Projektiniai renginiai, skirti 

etnokultūros veiklai paminėti: 
Grūšlauk s filialo organizuotas 

edukacini  užsi mim  ciklas 
„Grūšlauk s kaimo tradicijos ir 
paveldas: nūdiena ir praeitis“. 
Kiti renginiai:  

edukacin  vaik  vasaros 
skaitym  programa „Medaus 
pieva“ Baubli  filiale. Šiai 
programai gyvendinti 
organizuoti garsiniai knyg  
skaitymai ir pristatymai, 

pakviesti vairi  profesij  ir 
pom gi  žmon s: bitininkas, 
laiškanešys, nardymo 
instruktorius, aukštalipis: 

skaitymas jungtas su žaidimais, 
film  peržiūromis, kūrybiniais 

užsi mimais; 

garsiniai skaitymai „Kas 
pravirkd  raideles?“, skirti Zitos 

KF Žodini  rengini  skaičius – 

439 

 

2016 m. 21 

žodiniu renginiu 

daugiau nei 

2015 m. (418). 

Pagrindin s 
žodini  rengini  
formos ir tematika: 

knyg  pristatymai, 
kūrybos vakarai, 
poezijos ir 

muzikos vakarai, 

teminiai vakarai, 

žymi  dat  
min jimai, 
valstybini  
švenči  
pamin jimai, 
nusipelniusi  
žmoni  sukakči  
min jimai, vairūs 
susitikimai ir 

popiet s, 
etnokultūriniai 
renginiai, 

kraštotyros darb  
pristatymai, 

edukaciniai-

kūrybiniai 
užsi mimai, 
Bibliotek  
metams, Vietos 

bendruomeni  
metams skirti 

renginiai ir kt. 



Gaižauskait s-Vokietaitien s 

65-eri  met  sukakčiai pamin ti, 
kraštiet s Anel s Emilijos 
Mažeivait s poezijos knygos 
„Paukščio žvilgsnis“ 
pristatymas, Darb n  apylink s 
literat  popiet  „  eil rašči  
posmą sud tas gyvenimas“ 
Darb n  filiale; 
tautodailinink s Felicijos 
Stramilait s knygos „Sukurk 
savo mandalą“ pristatymas 
Jokūbavo filiale; 

literatūrin  popiet  „Aš – 

moteris“, kurioje dalyvavo ir 
savo poeziją skait  laivišk  
Jadvyga Dobrovolskien  Laivi  
filiale; 

poezijos ir muzikos vakaras 

„Sielos žiedlapiai“ Laukžem s 
filiale; 

muzikos ir poezijos popiet  
„Žydintis poezijos pavasaris“, 
kurioje dalyvavo meninio žodžio 

kūr jai iš aplinkini  rajon  
Vydmant  filiale. 

11.2. Vaizdiniai renginiai SVB Iš viso parengta parod  – 

509 

2016 m. parod  
parengta 32 

daugiau nei 

2015 m. (477). 

Spaudini  
parodomis buvo 

pažym tos 
valstybin s švent s 
ir žymios datos 
(Sausio 13-ajai, 

Vasario 16-ajai, 

Prezidento Kazio 

Griniaus, Vietos 

bendruomeni , 
Saul s mūšio 

metams pamin ti ir 
kt.), kraštotyros 
spaudini  parodos 
žymiems 
kraštiečiams, 
rengiamos parodos 

ir vairiomis 
aktualiomis 

temomis 



(psichologijos, 

sveikatos, 

laisvalaikio ir 

pan.). Rengiamos 

ir virtualios 

parodos žymi  
kraštieči  
sukaktims 

pamin ti, vairios 
kūrybini  darb  
parodos. 

 Spaudini  parodomis buvo 
pažym tos valstybin s švent s, 
žymios datos: parengti 

parodiniai plakatai, kuriuose 

spausdinama kraštieči  
tremtini  kūryba „Laiškai iš 
toli“, skirti Gedulo ir vilties 

dienai pamin ti, dokument  
paroda Kretingos miesto šventei. 
Parengta 18 kraštotyros 
vairi  dokument  parod  

žymiems kraštiečiams: 
tautodailininkui, skulptoriui, 

Kretingos rajono Garb s 
piliečiui Juozui Lukauskui; 
kunigui, pranciškonui, 
gydytojui, botanikui Jurgiui 

Pabr žai;  
Žemaiči  vyskupui Motiejui 
Valančiui; 
dailininkui, pedagogui, 

fotografui, visuomen s ir 
kultūros veik jui Juozui 
Šakiniui; 
kunigui, pranciškonui, 
provincijolui, bažnyčios 
veik jui, šviet jui, Kretingos 
rajono Garb s piliečiui Antanui 
Dirvelei; 

vienuoliui saleziečiui Petrui 
Perkumui; 

gydytojui, generolui, 

visuomen s ir valstyb s 
veik jui, archeologui Vladui 
Nagevičiui-Nagiui; 

b gikui, Kretingos rajono 
Garb s piliečiui Piotrui Silkinui; 
tautodailininkei, tapytojai 

Genovaitei Čejauskaitei; 

VB Iš viso parengta parod  – 63 2016 m. parengta 6 

parodomis daugiau 

nei  

2015 m. (57) 



poetei, pedagogei Marijai 

Bučkienei; 
kompozitoriui Aloyzui Žiliui; 
liaudies menininkui, skulptoriui, 

Kretingos rajono Garb s 
piliečiui Anicetui Puškoriui. 
Eksponuotos fotografij , 
meno parodos:  
Prano Varkojo fotografij  
paroda „Fotografo kelion s“; 
Ramun s Grikštait s grafikos 
paroda „Valdov s“; 
pedagog s Felicijos Stramilait s 
„Mandal “ paroda; 

dailinink s Sigut s Ach kūrybos 

darb  paroda „Dideli ir maži, 
nerimti“; 
Neringos Bytautien s tapybos 
darb  paroda „Vis ta pati ir 
kitokia“; 
Gedimino Bytauto grafikos 

darb  paroda „Tinklas“; 
jaunimo parod  ciklo „Genij  
era“ kūrybos darbai. 
Parengtos trys virtualios 

parodos: 

pedagogo, filologo, žurnalisto, 
neginkluoto pasipriešinimo 
dalyvio, ilgamečio JAV lietuvi  
bendruomen s veik jo, LDK 
Gedimino ordino Karininko 

kryžiaus kavalieriaus Juozo 
Kojelio 100-osioms gimimo 

metin ms pažym ti; 
visuomen s veik jos, lietuvi  
spaudos bendradarb s, 
knygneši  r m jos, pirmojo 
lietuviško vaik  darželio 
kūr jos Marijos 

Tiškevičiūt s 145-osioms 

gimimo metin ms pamin ti; 
menininko, skulptoriaus Antano 

Mončio 95-osioms gimimo 

metin ms pamin ti ir kt. 
 Parengtos spaudini  parodos:  

spaudini  paroda „Margaspalv  
poezijos juosta“ (Vytauto 
Mačernio 95-osioms gimimo 

metin ms pamin ti); 
spaudini  paroda „Naujas 

MF Iš viso parengta parod  – 38 2016 m. parengta 

10 parod  daugiau 

nei 

2015 m. (28) 



susitikimas su sena knyga“ 
(Bibliotek  metams skirta 
paroda); 

spaudini  paroda „Maištinga 
siela“ (Jurgos Ivanauskait s 55-

osioms gimimo metin ms 
pamin ti) ir kt. 

Parengtos meno parodos:  
Salant  Meno mokyklos 
aukl tini  darb  paroda „Tegu 
prabyla natos“; 
fotonuotrauk  paroda „Pagauta 
akimirka“ (Daivos Stonkuvien s 
darbai); 

vaik  piešini  paroda „Mano 
ateities biblioteka“; 
tautodailininko, tapytojo- 

peizažisto Edvardo Stalmoko 
tapybos paroda „Plasnojanti 
kūrybos paukšt “; 
keramikos darb  paroda „Žiema 
nupiešia šalčio g les“ (Dienos 
veiklos centro Salant  padalinio 
ne gali j  kūrybos darb  
paroda); 

rank  darbo g li  puokšči  
paroda „G li  simfonija“ (autor  
Birut  Petrauskien ) ir kt. 

 Surengtos vairios dokument , 

kūrybin s parodos:  
atviruk  paroda „Su Kovo 8-

ąja“ (1965-1975 m.) Budri  
filiale; 

spaudini  paroda 
„Siautulingosios Užgav n s“, 

Jono ir Ginos Tišk  
fotonuotrauk  paroda „Visos 
mūs  žem s spalvos“, skirta 
Kovo 11-ajai pamin ti, sen  
kal din s egl s žaisliuk  paroda 
„Mano vaikyst s eglut s 
žaisliukai“ Jokūbavo filiale; 

spaudini  paroda „Manieji 

paukščiai skrenda amžinai“, 

skirta Vytauto Mačernio 95-

osioms gimimo metin ms 
pamin ti, Kalniški  filiale; 

spaudini  paroda „Istorija ir 
likimai“, skirta Laisv s gyn j  
dienai pamin ti, dokument  

KF Iš viso parengta parod  – 

408 

2016 m. parengta 

16 parod  daugiau 

nei 2015 m. (392) 

Filialuose 

rengiamos 

spaudini , 
lankytoj  d mes  
pritraukiančios 
fotografij , 
tautodailinink  
darb , rankdarbi  
parodos. 



paroda „Apie Karteną ir 
karteniškius“, skirta Vietos 
bendruomen s metams pamin ti, 
Kartenos filiale; 

P. Varkojo menin s fotografij  
parodos ,,G li  spalva“ ir ,,Po 
kelioni “ Kurmaiči  filiale; 

spaudini  paroda „Atversk 
lietuvišką knygą“, skirta 

Bibliotek  metams pamin ti, 
Laivi  filiale; 

fotonuotrauk  paroda iš kelioni  

ir kaimo vaizd  „Regiu knygą“ 
Rūdaiči  filiale; 

Astos Kliknien s rankdarbi  
paroda „Ieškojimai“, 

darb nišk s Irenos Budrien s 
fotografij  paroda „Gulbi  
kerai“ Šuk s filiale;  

fotografij  parodos – Vydmant  
seniūnait s Zinos Viskontien s 
„T višk s spalvos“ bei 
gimnazist s Emilijos 
Rogačiovait s „Žirgas – mano 

draugas“, senovini  siuvin t  
rankdarbi  paroda „Siuvin ti 
gyvenimo raštai“, dailinink s 
Sigut s Ach paveiksl , atviruk , 
jos iliustruot  knyg  paroda  
Vydmant  filiale ir kt. 

11.3. Rengini  lankytojai SVB Iš viso lankytoj  – 14 102 2016 m. 5 832 

rengini  
lankytojais 

daugiau nei 2015 

m. (8 270) 

  VB Iš viso lankytoj  – 5 427 2016 m. 3 572 

rengini  
lankytojais 

daugiau nei 2015 

m. (1 855) 

  MF Iš viso lankytoj  – 559 2016 m. 131 

rengini  lankytoju 

daugiau nei 2015 

m. (428) 

  KF Iš viso lankytoj  – 8 116 2016 m. 2 129 

rengini  
lankytojais 

daugiau nei 2015 

m. (5 987) 



12.  Mokamos paslaugos SVB Bibliotekos teikiam  
paslaug  kainos, patvirtintos 
Kretingos rajono 

savivaldyb s tarybos 2015 
m. lapkričio 26 d. Nr. T2-

304 sprendimu „D l 
Kretingos rajono 

savivaldyb s M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos 
teikiam  paslaug  kain  
nustatymo“ pakeitimo. 

2016 m už 
mokamas 

paslaugas surinkta 

– 1 754 Eur, t. y. 

66 Eur mažiau nei 
2015 m. 

(1 820 Eur) 

 

13. Bibliotekos vaizdžio 
formavimas 

 

SVB Bibliotekos vaizdis 
formuojamas pasitelkiant 

vairias komunikacijas: 
renginius, darbą su 

žiniasklaida (spauda, radiju), 
bendravimą su paslaug  
vartotojais, bibliotekos 

atstov  dalyvavimą 
svarbiuose renginiuose, 

informacines technologijas. 

2016 m. pagamintas 

informacinis stendas, 

pristatantis Viešosios 
bibliotekos teikiamas 

paslaugas, pakartotinai 

išleistas lankstinukas 

„Biblioteka – informacijai, 

savišvietai, savirealizacijai“, 

parengti  ir išleisti: knyg  
skirtukai, skirti Mokslo ir 

žini  šventei ir pristatantys 
Viešosios bibliotekos 
paslaugas, kišeniniai ir stalo 
kalendoriai, 6 plakatai 

kraštieči  tremtini  kūrybos 
parodai „Laiškai iš toli...“, 

sukurti trys vaizdin s 
medžiagos filmukai, 
pristatantys vaik  vasaros 
stovyklą „Vaikyst s knyg  
sl nis“, Edukacijos centro ir 

atviros jaunimo erdv s 
„Savas kampas“ veiklą, 
Rugs jo 1-osios herojus 

Lapę ir Vilką). 

Nuolat informacija 

talpinama socialiniuose 

tinkluose – Facebook, 

interneto svetain se: 

 

http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/ikainiai_nuo_2015-12-01.pdf
http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/ikainiai_nuo_2015-12-01.pdf
http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/ikainiai_nuo_2015-12-01.pdf
http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/ikainiai_nuo_2015-12-01.pdf
http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/ikainiai_nuo_2015-12-01.pdf
http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/ikainiai_nuo_2015-12-01.pdf


www.kretingiskis.lt,  

www.klpbibliotekos.wordpr

ess.com 

www.kretingosinfo.lt, 

www.zemaitija.lt, 

www.kretinga.lt, 

www.3erdve.lt, 

www.kretvb.lt, 

www.kretingosenciklopedija

.lt 

13.1. Leidiniai VB Pakartotinai išleistas 
informacinis lankstinukas 

„Biblioteka – informacijai, 

savišvietai, savirealizacijai“; 
parengti ir išleisti knyg  
skirtukai, skirti Mokslo ir 

žini  šventei, pristatantys 

Viešosios bibliotekos 
paslaugas; 

parengti ir išleisti kišeniniai 
ir stalo kalendoriai; 

parengti ir išleisti 6 plakatai 
kraštieči  tremtini  kūrybos 
parodai „Laiškai iš toli...“. 

 

13.2. Straipsniai spaudoje SVB Straipsniai spaudoje – 195, 

iš j :  
respublikin je spaudoje – 

11, rajonin je spaudoje – 

184 

Bibliotekos darbuotoj  
parengti straipsniai – 67, 

ne bibliotekos darbuotoj  – 

128 

Straipsniai apie Viešosios 
bibliotekos veiklą – 89, apie 

filial  – 106 

Informaciniai pranešimai – 

176 

2016 m. straipsni  
spaudoje 

publikuota tiek 

pat, kaip ir 

2015 m. (195) 

 

13.3. Elektroniniai ištekliai VB Iš viso publikuota straipsni  
elektroniniuose ištekliuose – 

617 str. Iš j : 
Viešosios bibliotekos 
svetain je www.kretvb.lt – 

318 str., „Kretingos 

personal  žinynui“ – 3 str. 

(iš j  pataisytas ir papildytas 

1 str.), „Kretingos krašto 
enciklopedijai“ 
www.kretingosenciklopedija 

– 71 str. (iš j  pataisyti ir 

2016 m. 

publikuota 71 str. 

daugiau nei 2015 

m. (546) 

http://www.kretingiskis.lt/
http://www.klpbibliotekos.wordpress.com/
http://www.klpbibliotekos.wordpress.com/
http://www.kretingosinfo.lt/
http://www.zemaitija.lt/
http://www.kretinga.lt/
http://www.3erdve.lt/
http://www.kretvb.lt/
http://www.kretingosenciklopedija.lt/
http://www.kretingosenciklopedija.lt/
http://www.kretvb.lt/
http://www.kretingosenciklopedija/


papildyti – 85 str.), „Krašto 
paveldo gidui“ – 54 str.; 

interneto svetain se – 64 str. 

Iš j : 
www.klpbibliotekos.wordpr

ess.com – 30 str., 

 www.kretingiskis.lt, 

www.kretingiskis.lt – 3 str., 

www.zemaitija.lt – 22 str., 

www.kretinga.lt 

 – 1 str., www.3erdve.lt – 8 

str. 

Nuolat skelbiama 

informacija Viešosios 
bibliotekos, Vaik  
literatūros sektoriaus, 
Kretingos krašto 
enciklopedijos, erdv s 

jaunimui  „Savas kampas“ 
Facebook paskyrose. 

2016 m. sukurtos 

Edukacijos centro, 

Viešosios bibliotekos, 
Instagram (paskelbta 

pranešim  – 21) ir Youtube 

paskyros. 

13.4 Bendradarbiavimas SVB Viešoji biblioteka 
bendradarbiauja su 

Klaip dos apskrities viešąja 
Ievos Simonaityt s 
biblioteka, Kretingos rajono 

kultūros centru, Kretingos 
muziejumi, Kretingos rajono 

vyskupo Motiejaus 

Valančiaus draugija, 

Kretingos rajono švietimo 
centru, Kretingos rajono 

mokyklomis, darželiais, 
Kretingos socialini  
paslaug  centru, Dienos 
veiklos centru, Kretingos 

meno mokykla, Kretingos 

Jurgio Pabr žos 
universitetine gimnazija, Vš  
Pranciškon  gimnazija, 
Kretingos Simono Daukanto 

progimnazija, Kretingos 

Marijono Daujoto 

pagrindine mokykla, 

Savivaldyb s jaunimo 

 

http://www.klpbibliotekos.wordpress.com/
http://www.klpbibliotekos.wordpress.com/
http://www.kretingiskis.lt/
http://www.kretingiskis.lt/
http://www.zemaitija.lt/
http://www.kretinga.lt/
http://www.3erdve.lt/


reikal  departamento vyr. 
specialiste Diana 

Garjoniene, moksleivi  
sąjunga, 
Kretingos rajono jaunimo  

nevyriausybini  organizaci- 

j  asociacija „Apskritasis 

stalas“, kitomis 

visuomenin mis 
organizacijomis. 

Viešosios bibliotekos filialai 
bendradarbiauja su 

bendruomeni  centrais, 
mokyklomis, Kretingos 

rajono kultūros centro 
skyriais, seniūnij  
darbuotojais, visuomenini  
organizacij  atstovais. 
2016 m. Viešosios 
bibliotekos naujais 

bendradarbiavimo 

partneriais tapo Grūšlauk s, 

Kartenos, Jokūbavo 
mokyklos-daugiafunkciai 

centrai, Klaip dos 
apygardos probacijos 

tarnyba, Salant  regioninio 
parko direkcija, Salant  
meno mokykla, Salant  
gimnazija. 

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

Veikla, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 
1. Dokument  fondo būkl  

 

VB Iš viso dokument  fonde –
14 327 fiz. vnt., iš j : 
grožin s literatūros – 11 414 

fiz. vnt., 79,7 %,  

šakin s literatūros – 2 913 

fiz. vnt., 20,3 %. 

Vienam gyventojui-vaikui 

(vaik  skaičius mieste iki 
14 m. yra 3 479) tenka 4,12 

fiz. vnt. dokument .  
Naujai gaut  leidini  
vienam gyventojui-vaikui 

tenka 0,2 fiz. vnt. 

dokumento.  

Vienam vartotojui-vaikui 

tenka 10,9 dokument . 

2016 m. 

dokument  fonde 

94 fiz. vnt. daugiau 

nei 2015 m. 

(14 233 fiz. vnt.). 

Komplektuojant 

dokument  fondą, 
atsižvelgiama  
rekomenduojamus, 

mokykl  
privalomus 

literatūros sąrašus, 
klasikin s 
literatūros, 
skaitomiausi  
knyg  poreik . 



2. Dokument  gautis VB Per metus sigyta – 660 fiz. 

vnt., 401 pav.:  

grožin s literatūros – 542 

fiz. vnt., 

šakin s literatūros – 118 fiz. 

vnt. 

Naujai gaut  dokument  
proc. dokument  fonde – 

4,6 % 

2016 m. sigyta 12 
fiz. vnt., 64 pav. 

daugiau nei  

2015 m. (648 fiz. 

vnt. 337 pav.) 

3. Dokument  nurašymas VB Iš viso nurašyta – 556 fiz. 

vnt., 308 pav. 

2016 m. nurašyta 
59 fiz. vnt., 101 

pav. daugiau nei 

2015 m. (497 fiz. 

vnt. 207 pav.). 

Nurašyti 
susid v ję ir 
praradę aktualumą, 
skaitytoj  pamesti 
leidiniai, didesnis 

dokument  
nurašymas atid tas 
kitiems metams. 

4. Fondo panaudojimas VB Fondo apyvartos rodiklis – 

1,2 

2016 m. apyvartos 

rodiklis išliko toks 
pat. 

Vartotoj  aptarnavimas   

1. Vartotoj  telkimas VB Vaik  skaičius Kretingos 

mieste iki 14 met  – 3 479 

Vaik  sutelkimas 
bibliotekoje – 34,00 % 

2016 m. 41 vaiku 

daugiau nei  

2015 m. (3 438) 

2. Vartotoj  skaičius SVB Vartotojai vaikai – 2 395 2016 m. 34 

vartotojais vaikais 

daugiau nei 

2015 m. (2 361) 

  VB Vartotojai vaikai – 1 182 2016 m. 76 

vartotojais vaikais 

daugiau nei 

2015 m. (1 106) 

  MF Vartotoj  vaik  – 169 2016 m. 21 

vartotojais vaikais 

daugiau nei  

2015 m. (148) 

  KF Vartotojai vaikai – 1 044 2016 m. 63 

vartotojais vaikais 

mažiau nei 
2015 m. (1 107) 

3. Apsilankym  skaičius. 
Lankomumas. 

SVB Vaik  apsilankym  skaičius 
– 57 431 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

24,0 

2016 m. vaik  
apsilankym  
skaičius – 7 087 

didesnis nei 



2015 m. (50 344) 

  VB Vaik  apsilankym  skaičius 
– 20 618 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

17,4 

2016 m. vaik  
apsilankym  
skaičius – 5 605 

didesnis nei 

2015 m. (15 013) 

  MF Vaik  apsilankym  skaičius 
– 2 913 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

17,2 

2016 m. vaik  
apsilankym  
skaičius – 757 

didesnis nei 

2015 m. (2 156) 

  KF Vaik  apsilankym  skaičius 
– 33 900 

Vaik  lankomumo rodiklis – 

32,5 

2016 m. vaik  
apsilankym  
skaičius – 725 

didesnis nei 

2015 m. (33 175) 

4.  Dokument  išduotis SVB Iš viso išduota dokument  – 

54 996 fiz. vnt. 

 

2016 m. išduota 
dokument  3 994 

fiz. vnt. daugiau 

nei 

2015 m. (51 002 

fiz. vnt.) 

Išduota dokument   namus 
– 39 039 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument   
namus 1 237 fiz. 

vnt. daugiau nei 

2015 m. (37 802 

fiz. vnt.) 

Išduota dokument  vietoje – 

15 957 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument  vietoje 
2 112 daugiau nei 

2015 m. (13 845 

fiz. vnt.) 

Iš viso išduota grožin s 
literatūros – 38 634 fiz. vnt., 

70,2 % 

2016 m. išduota 
grožin s literatūros 
2 995 fiz. vnt., (0,3 

%) daugiau nei 

2015 m. (35 639 

fiz. vnt., 69,9 %) 

Iš viso išduota šakin s 
literatūros – 16 362 fiz. vnt. 

29,8 % 

2016 m. išduota 
šakin s literatūros 
999 fiz. vnt. 

daugiau (- 0,3 %) 

nei 2015 m. 

(15 363 fiz. vnt., 

30,1 %) 

Iš viso išduota periodini  
leidini  – 18 227 fiz. vnt., 

33,1 % 

2016 m. išduota 
periodini  leidini  
1 582 fiz. vnt. 

(0,5 %) daugiau 



nei 2015 m. 

(16 645 fiz. vnt., 

32,6 %) 

  VB Iš viso išduota dokument  – 

14 579 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument  557 fiz. 
vnt. daugiau nei 

2015 m. 

(14 022 fiz. vnt.) 

Išduota dokument   namus 
– 14 467 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument   
namus 557 fiz. vnt. 

daugiau nei 

2015 m. 

(13 910 fiz. vnt.) 

Išduota dokument  vietoje – 

112 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument  vietoje 
17 fiz. vnt. mažiau 
nei 2015 m. (129 

fiz. vnt.) 

Iš viso išduota grožin s 
literatūros – 13 344 fiz. vnt., 

91,5 % 

2016 m. išduota 
grožin s literatūros 
573 fiz. vnt.  

(0,5 %) daugiau 

nei 2015 m. 

(12 771 fiz. vnt., 

91,0 %) 

Iš viso išduota šakin s 
literatūros – 1 235 fiz. vnt., 

8,5 % 

2016 m. išduota 
šakin s literatūros 
16 fiz. vnt.  

(- 0,5 %) mažiau 
nei 2015 m. (1 251 

fiz. vnt., 9,0 %) 

Iš viso išduota periodini  
leidini  – 67 fiz. vnt., 0,5 % 

2016 m. išduota 
periodini  leidini  
71 fiz. vnt.  

(- 0,5 %) mažiau 
nei 2015 m. (138 

fiz. vnt., 1,0 %) 

  MF Iš viso išduota dokument  – 

5 156 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 

2 212 fiz. vnt. 

daugiau nei 

2015 m. (2 944 fiz. 

vnt.) 

Išduota dokument   namus 
– 2 943 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument   
namus 899 fiz. vnt. 

daugiau nei 

2015 m. (2 044 fiz. 

vnt.) 



Išduota dokument  vietoje – 

2 213 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument  vietoje 

1 313 fiz. vnt. 

daugiau 2015 m. 

(900 fiz. vnt.) 

Iš viso išduota grožin s 
literatūros – 3 569 fiz. vnt., 

69,2 % 

2016 m. išduota 
grožin s literatūros 
1 482 fiz. vnt.  

daugiau (- 1,8 %) 

nei 2015 m.  

(2 087 fiz. vnt., 

71,0 %) 

Iš viso išduota šakin s 
literatūros – 1 587 fiz. vnt., 

31,6 % 

2015 m. išduota 
šakin s literatūros 
730 fiz. vnt. (2,5 

%) daugiau nei  

2015 m. (857 fiz. 

vnt., 29,1 %) 

Iš viso išduota periodini  
leidini  – 2 256 fiz. vnt., 

44,6 % 

 

2016 m. išduota 
periodini  leidini  
1 250 fiz. vnt. 

(10,4 %) daugiau 

nei 2015 m. (1 006 

fiz. vnt., 34,2 %) 

  KF Iš viso išduota dokument  – 

35 261 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
1 225 fiz. vnt. 

daugiau nei 

2015 m. (34 036 

fiz. vnt.) 

Išduota dokument   namus 
– 21 629 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument   
namus 219 fiz. vnt. 

mažiau nei 
2015 m. 

(21 848 fiz. vnt.) 

Išduota dokument  vietoje – 

13 632 fiz. vnt. 

2016 m. išduota 
dokument  vietoje 
816 fiz. vnt. 

daugiau nei 

2015 m. (12 816 

fiz. vnt.) 

Iš viso išduota grožin s 
literatūros – 21 721 fiz. vnt., 

61,6 % 

2016 m. išduota 

grožin s literatūros 
– 940 fiz. vnt.  

(0,6 %) daugiau 

nei 2015 m. 

(20 781 fiz. vnt., 

61,0 %) 



Iš viso išduota šakin s 
literatūros – 13 540 fiz. vnt., 

38,4 % 

2016 m. išduota 
šakin s literatūros 
285 fiz. vnt.  

daugiau (- 0,6 %) 

nei 2015 m. 

(13 255 fiz. vnt., 

39,0 %) 

Iš viso išduota periodini  
leidini  – 15 904 fiz. vnt., 

45,1 % 

2016 m. išduota 
periodini  leidini  
403 fiz. vnt.  

daugiau (- 0,9 %) 

nei 2015 m. 

(15 501 fiz. vnt., 

46,0 %) 

5.  Skaitomumas SVB Vidutinis vaik  skaitomumo 
rodiklis – 23,0 

2016 m. 

skaitomumo 

rodiklis 1,4 

didesnis nei 

2015 m. (21,6) 

  VB Vidutinis vaik  skaitomumo 
rodiklis – 12,3 

2016 m. vaik  
skaitomumo 

rodiklis 0,4 

mažesnis nei 
2015 m. (12,7) 

  MF Vidutinis vaik  skaitomumo 

rodiklis – 35,0 

2016 m. vaik  
skaitomumo 

rodiklis 15,0 

didesnis 

nei 2015 m. (20,0) 

  KF Vidutinis vaik  skaitomumo 
rodiklis – 33,8 

2016 m. vaik  
skaitomumo 

rodiklis 3,1 

didesnis nei 

2015 m. (30,7) 

6. Renginiai  

 

SVB Bendras rengini  skaičius – 

545 

 

2016 m. 

organizuota 119 

rengini  daugiau 
nei 2015 m. (426) 

Žodini  rengini  skaičius – 

380 

2016 m. 

organizuota 115 

rengini  daugiau 
nei 2015 m. (265) 

Parod  skaičius – 165 2016 m. surengta 4 

parodomis daugiau 

nei 2015 m. (161) 

 Organizuojam  rengini  tikslas – 

skaitymo skatinimas, savo krašto 
pažinimas, vaik  menin s 
saviraiškos ugdymas, 

VB Bendras rengini  skaičius – 

94 

2016 m. 

organizuota 19 

rengini  daugiau 
nei 2015 m. (75) 



kūrybiškumo, kritinio mąstymo, 
bendravimo gūdži  ugdymas. 
Skaitymo skatinimo renginiai:  
šiemet atsinaujino Knyg  klubai 
jaunimui ir vaikams. J  veikla 
neapsiriboja perskaityt  knyg  
pristatymu, vyksta diskusijos 

aktualiomis temomis ir kiti 

užsi mimai, kurie praturtina ne 
tik žiniomis, informacija, bet 
ugdo kūrybiškumą, savęs 
pažinimą; 
tradicinis renginys Bičiuli  
švent  „Kuo kvepia knygos“, 

kurios metu jauniesiems 

lankytojams pad kojama už 
aktyvią, kūrybišką veiklą, 
nuošird  bendradarbiavimą, 
graži  skaitymo tradicij  
puosel jimą. Švent s metu vyko 

muzikiniai ir kūrybiniai 
pasirodymai, linksmyb s su 
Yamahos muzikos mokykl l s 
mokytoja Giulnara Poloneičik, 

kuri vaikams buvo parengusi 

vairi  užduoči  ir smagi  
žaidim  programą; 
kovo m nes  vyko „Žodži  
mūšiai, skirti Lietuvi  kalbos 
dienoms pamin ti; 
birželio m nes  startavo vaik  
vasaros stovykla „Vaikyst s 
knyg  sl nis“, kurioje kasdien 
vaikai ugd  savo kūrybinius, 
literatūrinius, muzikinius ir netgi 
vaidybinius sugeb jimus, vyko 
muzikiniai, režisūriniai kūrini  
interpretavimo užsi mimai, 
elektronin s knygel s kūrimas; 
susitikimas su aktore Neringa 

Bulotaite, kuri pristat  E. 
Kestnerio romaną vaikams 

„Dvynuk s“; 
kūrybin s dirbtuv s „Vasaros 
skaitytoj  teatr lis“, kuriose 

drauge su aktoriumi, režisieriumi 
Sigučiu Jač nu jaunieji 
bibliotekos lankytojai skait  H. 
Bechlerovos knygą „Atverk 
langel “ ir pastat  vaidinimą, 

Žodini  rengini  skaičius – 

76 

2016 m. 

organizuota 19 

žodini  rengini  
daugiau nei 

2015 m. (57) 

Parod  skaičius – 18 2016 m. surengta 

tiek pat parod  
kaip ir 2015 m. 

(18) 



kurio pažiūr ti susirinko gausus 

būrys t veli  ir sveči ; 
spalio m nes  svečiavosi 
dailininkas, rašytojas, knyg  
iliustratorius Paulius Juodišius, 
kur kartu su vaikais pats autorius 

kūr  pasaką, vyko muzikinis-

kūrybinis darbas: iš kartono, 
spalvoto popieriaus, šiaudeli   
vaikai gamino instrumentus, 

kurie buvo reikalingi kuriamos 

dainos muzikiniam fonui bei 

muzikavo kartu su dailininku; 

Bibliotek  metams pamin ti 
vyko literatūrinis prot  mūšis 
vaikams – Lietuvos nacionalin s 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
Vaik  ir jaunimo literatūros 
departamento vykdomo projekto 

renginys ir kt. 

Kultūrini  poreiki  tenkinimo 
renginiai:  

projekto „Mūs  mažoji 
biblioteka“ lank si dailinink  ir 
rašytoja Sigut  Ach, kuri 
vaikams pristat  knygeles bei 
mok  vaikus specialiomis 
priemon mis piešti vieną iš 
knygut s „Kur nu jo sapnas“ 
veik j  – katiną; 
Mokslo ir žini  dieną vaikai 
buvo pakviesti  šventinę 
fotosesiją, kurioje šiemet 
dalyvavo smagūs pasak  herojai 
– Vilkas ir Lap ; 
projekto „Pažinimo kelias“ 
renginys vaikams, kurio metu 

vaikai supažindinti su šokolado 

atsiradimo istorija bei literatūra 
apie šokoladą, mok si rašyti 
laiškus, juos taisyklingai 
adresuoti ir išsi sti pasirinktiems 
adresatams, susipažino su krašto 
apsaugos atstovu, savanoriu 

grandiniu Simonu Beniku ir kt. 

Nuolat rengiamos integruotos 

pamokos, vairūs edukaciniai 
užsi mimai, vaik  kūrybos darb  
parodos, viktorinos ir kt. 



 Organizuoti vairūs renginiai, 
edukaciniai užsi mimai, 
vairios kūrybini  darb , 

spaudini  parodos. Iš j  
pamin tini:  
literatūrin  popiet  vaikams 
„Paskaitykim, mama, t ti“; 
garsiniai skaitymai „Vyskupo M. 
Valančiaus p domis“, skirti 
vyskupo 215-osioms gimimo 

metin ms pamin ti; 
popiet  „Ši  dien  biblioteka“, 
skirta „Bičiuli “ klubo nariams; 
vaik  piešini  paroda „Mano 
ateities biblioteka“; 
edukaciniai užsi mimai vaikams 
„Prakalbinsim akmen “ ir kt. 

MF Bendras rengini  skaičius – 

24 

2016 m. 

organizuota 8 

renginiais daugiau 

nei 2015 m. (16) 

Žodini  rengini  skaičius – 

16 

2016 m. 

organizuota 4 

renginiais daugiau 

nei 2015 m. (12) 

Parod  skaičius – 8 2016 m. parengta 4 

parodomis daugiau 

nei 2015 m. (4) 

 Organizuotos literatūrin s 
popiet s, viktorinos, pažintin s, 
teatralizuotos popiet s, 
edukaciniai užsi mimai, 
garsiniai skaitymai, spaudini  
ir vaik  kūrybos darb  
parodos. Iš j : 
edukacin  vaik  vasaros 
skaitym  programa „Medaus 
pieva“ Baubli  filiale. Šiai 
programai gyvendinti 
organizuoti knyg  „Mik  
Pūkuotukas“, „Girios paštas“, 
„Vandens paslaptis“, „Amar lio 
pyragas“ garsiniai knyg  
skaitymai ir pristatymai, 

kviečiant vairi  profesij  ir 
pom gi  žmones: bitininką, 
laiškaneš , nardymo instruktori , 
aukštalip . Skaitymas jungtas su 

žaidimais, film  peržiūromis, 
kūrybiniais užsi mimais, kuri  
metu vaikai dar  vairius 
darbelius, pieš , raš  laiškus, 
kūr  istorijas; 
Emilijos Luninait s piešini  
paroda „Gamtos peizažas“, 
viktorina „Iš kokios knygut s aš 
pab gau?, skirta Tarptautinei 

vaikiškos knygos dienai 
pamin ti, Budri  filiale; 
edukaciniai užsi mimai-
kūrybines dirbtuv s mokyklinio 

KF Bendras rengini  skaičius – 

427 

2016 m. 

organizuota 92 

renginiais daugiau 

nei 2015 m. (335) 

Žodini  rengini  skaičius – 

288 

2016 m. 

organizuota 82 

renginiais daugiau 

nei 2015 m. (206) 

Parod  skaičius – 139 2016 m. surengta 

10 parod  daugiau 
nei 2015 m. (129) 



amžiaus vaikams „Kaukę kuriu“, 
„Velyk  margutis“, „Kal d  
kalendorius“,  interaktyvi 

viktorina „Kaip surasti Lietuvą – 

2016 m. ?“ Darb n  gimnazijos 
ikimokyklinio skyriaus 

„Boružiuk “ grup s vaikams, 

viktorina „Darb n  miesteliui – 

425 m.“ pradini  klasi  
mokiniams Darb n  filiale; 
edukacinis užsi mimas 

„Gyvyb s medis“, kurio metu 
mokiniai mok si popieriaus 
karpini  meno Grūšlauk s 
filiale; 

bibliomūšis „Lietuva – tai aš“, 
skirta Bibliotek  metams, 
Valstyb s dienai pamin ti, 
popiet  „Skaitome ir žaidžiame 
pasaką“, skirtą Bibliotek  
metams pamin ti Jokūbavo 
filiale; 

projektinis rengini  ciklas 
„Knygose – mano pasaulis“ 
priešmokyklinio ugdymo grup s 
vaikams, popiet  „Aš ir mano 
draugai“, kurios metu vaikai 
diskutavo apie tai, kas yra tikras 

draugas, draugyst  Kalniški  
filiale; 

popiet  „Graži kalba, skambus 

žodis, dailus raštas“, skirta 
Spaudos atgavimo, Kalbos ir 

knygos dienai pamin ti, vasaros 

skaitym  popiet  „Medži  ir 
knygos draugijoje“, skirta 
Bibliotek  metams pamin ti, 
Kartenos filiale; 
teatralizuotas renginys pagal S. 

Neries ,,Senel s pasaka“ vaikams 

Kurmaiči  filiale; 
edukaciniai renginiai 

„Žolyn liai“, „Gamtin s 
medžiagos atvirukuose“, kuri  
metu vaikai rinko žolynus, 
džiovino ir panaudojo atviruk  
gamybai Laivi  filiale; 
bendradarbiaujant su 

tautodailininke Laimute 



Kasparavičiene surengta popiet  
„Užgav ni  kauki  gamyba“, 
kurios metu vaikai ir jaunimas 

mok si gaminti kaukes iš 
laikrašči , popieriaus, molio. 
V liau surengta kita popiet  –
„Žyd  žydas“, kurios metu visi 
susirinkę lankytojai rinko 
geriausią kaukę Raguviški  
filiale; 
vaik  piešini  ir literatūrini  
link jim  paroda „Link jimai 
bibliotekai“ ir literatūrin  popiet  
„Kviečiam knygą  svečius“, 
kurioje svečiavosi kraštietis 
dailininkas, fotografas ir poetas 

Vytautas Kusas Šuk s filiale; 
skaitymo skatinimo renginiai 

vaikams „Geri vaikai – knyguči  
draugai‘, „Skaitytos mam , t či  
ir seneli “, „Knyg  taku  
pasaką“ Vydmant  filiale ir kt. 

 

V. INFORMACIN  IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

Veikla, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 
1. LIBIS P  diegimas SVB Diegimo eiga: 

LIBIS P  buvo diegta 
visuose Viešosios 

bibliotekos filialuose 

2011 m.;  

nuo 2014 m. sausio 1 d. 

visi Viešosios bibliotekos 
filialai dirba SAP – 

vieningoje skaitytoj  
aptarnavimo ir 

registracijos posistem je; 

nuo 2015 m. sausio 1 d. 

suteiktos teis s 
skaitytojams 

rezervuoti/užsakyti 
leidinius visuose 

Viešosios bibliotekos 

filialuose; 

2016 m. UAB Asseco 

Lietuva 3 kartus per 

metus atnaujino LIBIS P  
versijas. Atnaujinus 

LIBIS P , visuose 20 

Viešosios bibliotekos 

2016 m. darbui su 

LIBIS skirt  darbo 
viet  skaičius 
nepakito, išliko 
toks pat: SVB – 38, 

VB –16, MF – 2, 

KF – 20 



filial  atlikti LIBIS P  
atnaujinimo darbai 

vykstant  filialą arba 
nuotoliniu būdu. 

2. Informacinis fondas VB Informaciniai leidiniai 

kaupiami atviruose 

Bendrosios skaityklos 

fonduose. 

 

3. Katalogai ir kartotekos VB Elektroniniame kataloge: 

iš viso bibliografini  raš  
– 48 681 

Bibliografini  analizini  
raš  – 60 569, iš j : 

kraštotyros – 38 662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. parengta 

bibliografini  analizini  
raš  – 3 563, iš j : 

kraštotyros – 3 249, 

analizini  bendr  raš  – 

314 

Prisegta byl  – 1 029 

Redaguota raš  – 752 

Citat  kartoteka pildoma 

el. katalogo analizin s 
bibliografijos posistemyje 

2016 m. 

elektroninis 

katalogas 

papildytas 1 548 

rašais daugiau nei 
2015 m. (47 133) 

2016 m. parengta 

2 775 

bibliografiniais 

analiziniais rašais 
daugiau, iš j  – 

3 080 kraštotyros 
rašais daugiau nei 

2015 m. (57 794 

analiziniai rašai, 
35 582 kraštotyros 
rašai) 

2016 m. – 120 

bibliografini  

analizini  raš  
parengta mažiau nei 
2015 m. (parengti 

bibliografiniai 

analiziniai rašai – 

3 683, iš j  – 

kraštotyros 3 412, 

prisegta byl  – 

1 666, 

redaguota raš  – 

988) 

Bibliografinis informacinis vartotoj   
aptarnavimas 

 

 

 

1. Gautos informacin s užklausos SVB Gauta informacini  
užklaus  – 7 355, iš j  
elektronin mis 
priemon mis – 293 

2016 m. gauta 

1 089 užklausomis 
daugiau nei 

2015 m. (6 266) 

  VB Gauta informacini  
užklaus  – 3 977, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 34 

2016 m. gauta 704 

užklausomis 
daugiau nei 

2015 m. (3 273) 



  MF Gauta informacini  

užklaus  – 523, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 41 

2016 m. gauta 112 

užklausomis 

daugiau nei 

2015 m. (411) 

  KF Gauta informacini  
užklaus  – 2 855, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 218 

2016 m. gauta 273 

užklaus  daugiau 
nei 2015 m. (2 582) 

2. Atsakytos informacin s užklausos SVB Atsakyta informacini  
užklaus  – 7 239, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 292 

2016 m atsakyta 

1 045 užklausomis 
daugiau nei 

2015 m. (6 194) 

  VB Atsakyta informacini  
užklaus  – 3 917, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 34 

2016 m. atsakyta 

695 užklausomis 
daugiau nei 

2015 m. (3 222) 

  MF Atsakyta informacini  
užklaus  – 522, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 41 

2016 m. atsakyta 

114 užklaus  

daugiau nei 

2015 m. (408) 

  KF Atsakyta informacini  
užklaus  – 2 800, iš j  

elektronin mis 
priemon mis – 217 

2016 m. atsakyta 

236 užklausomis 
daugiau nei 

2015 m. (2 564) 

3. Temin s užklausos SVB Temini  užklaus  
skaičius – 2 579 (35,1 %) 

2016 m. atsakyta 

188 temini  

užklaus  daugiau 
nei 2015 m. (2 391) 

  VB Temini  užklaus  
skaičius ir proc. – 301 

7,5 %) 

2016 m. atsakyta 52 

temin mis 
užklausomis 
mažiau nei 2015 m. 
(383) 

  MF Temini  užklaus  
skaičius – 522 (99,8 %) 

2016 m. atsakyta 

114 temini  

užklaus  daugiau 
nei 2015 m. (408) 

  KF Temini  užklaus  
skaičius – 1 756 (61,5 %) 

2016 m. atsakyta 

156 temin mis 
užklausomis 

daugiau nei 

2015 m. (1 600) 

4. Adresin s užklausos SVB Adresini  užklaus  
skaičius ir proc. – 3 831 

(52,1 %) 

2016 m. atsakyta 

817 adresini  

užklaus  daugiau 
nei 2015 m. (3 044) 

  VB Adresini  užklaus  
skaičius ir proc. – 3 109 

(78,2 %) 

2016 m. atsakyta 

743 adresin mis 
užklausomis 
daugiau nei 2015 



m. (2 366) 

  MF Adresini  užklaus  
skaičius ir proc. – 0 

2016 m. nebuvo 

adresini  užklaus  
kaip ir 2015 m. (0) 

  KF Adresini  užklaus  
skaičius ir proc. – 722 

(25,3 %) 

2016 m. atsakyta 44 

adresin mis 
užklausomis 

daugiau nei 2015 

m. (678) 

5.  Tikslinamosios užklausos SVB Tikslinam j  užklaus  
skaičius – 745 (10,1 %) 

2016 m. atsakyta 62 

tikslinamosiomis 

užklausomis 

daugiau nei 

2015 m. (683) 

  VB Tikslinam j  užklaus  
skaičius – 500 (12,6 %) 

2016 m. atsakyta 36 

tikslinamosiomis 

užklausomis 

daugiau nei 

2015 m. (464) 

  MF Tikslinam j  užklaus  
skaičius – 0 

2016 m. nebuvo 

tikslinam j  
užklaus  kaip ir 
2015 m. (0) 

  KF Tikslinam j  užklaus  
skaičius – 245 (8,6 %) 

2016 m. atsakyta 26 

tikslinamosiomis 

užklausomis 
daugiau nei 2015 

m. (219) 

6. Faktografin s užklausos SVB Faktografini  užklaus  
skaičius – 84 (1,1 %) 

2016 m. atsakyta 8 

faktografin mis 
užklausomis 
daugiau nei 

2015 m. (76) 

  VB Faktografini  užklaus  
skaičius – 7 (0,2 %) 

2016 m. atsakyta 2 

faktografin mis 
užklausomos 
mažiau nei 2015m. 

(9) 

  MF Faktografini  užklaus  
skaičius – 0 

2016 m. nebuvo 

faktografini  
užklaus  kaip ir 
2015 m. (0) 

  KF Faktografini  užklaus  
skaičius – 77 (2,7 %) 

2016 m. atsakyta 10 

faktografini  
užklaus  daugiau 
nei 2015 m. (67) 

7. Neigiamos užklausos SVB Neigiam  užklaus  
skaičius – 116 (1,6 %) 

2016 m. neatsakyta 

 44 užklausas, 
2015 m. (72) 

  VB Neigiam  užklaus  2016 m. neatsakyta 



skaičius – 60 (1,5 %)  9 užklausas, 
2015 m. (51) 

  MF Neigiam  užklaus  
skaičius – 1 (0,2 %) 

2016 m. neatsakyta 

 1 užklausą, 
2015 m. (3) 

  KF Neigiam  užklaus  
skaičius – 55 (1,9 %) 

2016 m. neatsakyta 

 37 užklausas, 
2015 m. (18) 

Internetas  

1. Interneto lankytojai SVB Interneto lankytoj  
skaičius – 27 351, iš j  

vaik  – 16 447 

2016 m. 865 

lankytojais mažiau 
nei 2015 m. 

(28 216) 

  VB Interneto lankytoj  
skaičius – 8 129, iš j , 
vaik  – 3 989 

2016 m. 711 

lankytoj  mažiau 
nei 2015 m. (8 840) 

  MF Interneto lankytoj  
skaičius – 2 900, iš j  
vaik  – 857 

2016 m. 2 126 

lankytojais daugiau 

nei 2015 m. (774) 

  KF Interneto lankytoj  
skaičius – 16 322, iš j  
vaik  – 11 601 

2016 m. 2 280 

lankytoj  mažiau 
nei 2015 m. 

(18 602) 

2.  Interneto skaityklos darbo vietos SVB Interneto skaitykl  darbo 
viet  skaičius – 103 

2016 m. rodikliai 

išliko tie patys 
2015 m. (103) 

  VB Interneto skaityklos darbo 

viet  skaičius – 22 

2016 m. rodiklis 

išliko toks pat 
2015 m. (22) 

  MF Interneto skaityklos darbo 

viet  skaičius – 6 

2016 m. 2 

kompiuterizuoto - 

mis darbo vietomis 

daugiau nei 

2015 m. (4) 

  KF Interneto skaitykl  darbo 
viet  skaičius – 75 

2016 m. 2 

kompiuterizuoto -

mis vietomis 

mažiau nei 2015 m. 

(77) 

Kraštotyros veikla   

1. Kraštotyros fondas VB Kraštotyros fondą sudaro 
– 3 129 fiz. vnt., saugomi: 

81 kraštotyros aplankas, 

rankraštiniai dokumentai, 
kaupiamas fotografij  
archyvas, Kretingos 

rajono periodiniai 

leidiniai: „Švyturys“ ir 
„Pajūrio naujienos“. 

2016 m. kraštotyros 
aplankai papildyti 

1 008 vnt. 

straipsni  
iškarpomis.  



2. Veiklos turinys ir kryptys 

Kraštotyros veikla vykdoma 
šiomis kryptimis: 
kraštotyros fondo ir informacijos 
kaupimas, skaitmeninimas ir 

sklaida; 

dalyvavimas Etnin s kultūros 
pl tros rajone programoje; 
E-leidini  kūrimas ir pildymas: 

Kretingos krašto enciklopedija ir 
Personalij  žinynas; 
ryšiai su kraštiečiais; 
leidini  ir bibliografij  rengimas; 

kraštotyros užklaus  vykdymas. 

VB LIBIS elektroniniame 

kataloge sukurta 

bibliografini  analizini  
kraštotyros raš  – 3 249; 

prisegta byl  – 1 029; 

redaguota raš  – 752. 

Bibliotekos interneto 

svetain je www.kretvb.lt 

teikiama informacija apie 

kraštiečius elektroniniame 
leidinyje „Personalij  
žinynas“, kuriama 
„Kretingos krašto 
enciklopedija“. 
Parengta 18 kraštotyros 
parod , iš j : 
15 spaudini , 
3 virtualios. 

Palaikomi ryšiai su 
kraštiečiu Kretingos 
rajono Garb s piliečiu, 
LR Seimo nariu Antanu 

Vinkumi, Kretingos 

rajono Garb s piliete, 

poete Meile Marija 

Kudarauskaite ir kt. 

Gauta kraštotyros 
užklaus  – 65, iš j : 
temini  – 49; 

adresini  – 2, 

tikslinam j  – 7, 

faktografini  – 7. 

Iš j : elektroniniu paštu ir 
telefonu – 5. 

2016 m. sukurta 

163 analizini  raš  
mažiau nei 2015 m. 

(3 412) 

 Visuose filialuose išskirtas 
kraštotyros dokument  fondas, 
fiksuojama kraštotyros medžiaga, 
rengiami ir pildomi teminiai 

aplankai. 

KF   

 

VI. DARBUOTOJ  PROFESIN  KVALIFIKACIJA 

Veikla, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 
1. Dalyvavimas mokymuose, 

seminaruose, konferencijose: 

1. Mokymai dirbti planšetiniais 
kompiuteriais.  

2. Seminaras-edukacin  išvyka 
„Atviras darbas su jaunimu – nuo 

SVB Iš viso 30 rajono 

bibliotekinink  ir kit  
specialist  tobulinosi 
organizuotuose 

mokymuose, 

seminaruose, išvykose, 

 

http://www.kretvb.lt/


sąlyg  iki metodikos“.  
3. Lietuvos savivaldybi  Vieš j  
bibliotek  asociacijos tarptautiniai 
teoriniai ir praktiniai mokymai „E-

knyg  rinka ir bibliotek  
partneryst “. 
4. Klaip dos apskrities viešosios I. 

Simonaityt s bibliotekos mokymai 

„Kūrybinis skaitymo skatinimas: 
vaik  ir jaunimo knyg  klubai“. 
5. Klaip dos apskrities 
priešgaisrin s gelb jimo tarnybos 
civilin s saugos mokymai. 
 6. Lietuvos nacionalin s Martyno 
Mažvydo bibliotekos mokymai 

„BP2 projekto poveikio vertinimo 
metodologijos kūrimas“. 
7. Klaip dos apskrities viešosios I. 

Simonaityt s bibliotekos mokymai 

„Nemokamos debes  paslaugos ir 
j  taikymo galimyb s 
bibliotekoje“. 
8. Seminaras Kretingos rajono M. 

Valančiaus viešosios bibliotekos 
bibliotekininkams „2016 m. 
paskelbus Bibliotek  metais, taka 
Lietuvos vieš j  bibliotek  
veiklai“. 
9. Klaip dos apskrities viešosios I. 

Simonaityt s bibliotekos 

seminaras „Internetin s lietuvi  
dokumentini  film  sinematekos 
pristatymas“. 
10. Tarptautin  konferencija 
„Bendradarbiavimas – žinios, 
progresas ir inovacijos“. 
11. Klaip dos regiono vieš j  
bibliotek  veikl  viešinimo akcija. 
12. Lietuvos nacionalin s Martyno 
Mažvydo bibliotekos mokymai 
„Klient  patirties valdymas veikos 
procesuose organizacijoje“.  
13. Išvažiuojamasis forumas 
„Biblioteka – mokymosi visą 
gyvenimą erdv  bendruomenei“ 
(Slov nija). 
14. Lietuvos savivaldybi  Vieš j  
bibliotek  asociacijos organizuota 

profesin  išvyka  Suomijos 

bibliotekas „Biblioteka 

teikiamose 

konsultacijose. 

 



šiuolaikin se verslo erdv se“. 
15. Klaip dos apskrities viešosios 

I. Simonaityt s bibliotekos 

mokymai „Medija ir informacijos 
perdavimas“. 

16. Seminaras „Biblioterapija“ 
Kretingos rajono M. Valančiaus 
viešojoje bibliotekoje, pranešimą 
skait  gydytoja psichiatr , poezijos 
terapeut  Jūrat  Sučylait . 
17. Išvyka  Viljand s biblioteką 
(Estija). 

18. Klaip dos apskrities viešosios 
I. Simonaityt s organizuota 
paskaita „Skaitymas ir skaitymo 

skatinimas“.  
19. Mokymo programa „Strategin  
sesija“ Kaune.  
20. Seminaras „Vieš j  
bibliotekos fond  ir informacijos 
ištekli  kūrimas, sauga, apskaita ir 
sauga“.  
21. Seminaras buhalteriams.  

22. Seminaras „Etnin  kultūra 
asmens ir visuomen s savivokai 
stiprinti. Etnografijos termin  
žodynas“. 

23. Lietuvos nacionalin s Martyno 
Mažvydo bibliotekos patirties 
dalijimosi seminaras.  

24. Seminaras „Kultūrin s veiklos 
projekt  valdymas praktikams“.  
25. Mokymai „Nenustatyt  teisi  
tur toj  kūriniai: nuo poreikio 
atsiradimo iki statuso suteikimo“. 
26. Seminaras „Meno ir kultūros 
edukacijos renginiai“ Kretingos 
rajono savivaldyb s M. Valančiaus 
viešojoje bibliotekoje. 

 

VII. PROJEKT  RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

Veikla, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 



1. Projektai 

 

SVB Iš viso 2016 m. 

kultūrin s veiklos 

finansavimui parengti 23 

projektai, iš viso gauta 
l š  – 14 750 Eur  

Gauta:  

iš Kretingos rajono 

savivaldyb s – 6 850 

Eur;  

iš Lietuvos kultūros 
tarybos – 1 000 Eur; 

iš Nacionalin s Martyno 
Mažvydo bibliotekos 
vykdomo projekto 

„Bibliotekos pažangai 2“ 
ir LR kultūros 
ministerijos – 6 100 Eur; 

iš Europos Komisijos 

atstovyb s Lietuvoje – 

800 Eur 

2016 m. gauta 

veiklos 

finansavimui 

12 650 mažiau nei 

2015 m. 

(27 400 Eur) 

 

1.1. Projektai, finansuoti iš 
Kretingos rajono savivaldyb s 
l š : 
1. Projektas „Biblioteka – 

informacin s visuomen s dalis“ – 

600 Eur. 

2. Edukacini  rengini  ciklas 
„Augalais kvepiantis pasaulis 
vaikiškose knygose“ – 500 Eur. 

3. Projektas „Pažinimo kelias“ – 

300 Eur. 

4. Skaitymo skatinimo projektas 

„Skaitome kitaip“ – 450 Eur. 

5. Projektas „Atvira biblioteka 

bendruomenei“ – 670 Eur. 

6. Projektas „Meno terapija ir 
edukacija moterims“ – 500 Eur. 

7. Atvira jaunimo erdv  „Savas 
kampas“ bibliotekoje – 1 350 Eur. 

VB Parengta 10 projekt , 
gauta l š  – 12 270 Eur 

2016 m. gauta 

12 897 Eur mažiau 
nei 2015 m. (25 167 

Eur) 

1.2. Projektai, finansuotas iš kit  
fond  l š : 
1. Europos diena Kretingoje 

„Vienyb je ateitis“ (Europos 
Komisijos atstovyb  Lietuvoje) – 

800 Eur. 

2. Projektas „Meno terapija ir 
edukacija moterims“ (Lietuvos 

kultūros taryba) – 1 000 Eur. 

3. Projektas „Edukacinis kūrybini  
medij  centras bibliotekoje“ 

VB   



(Nacionalin s Martyno Mažvydo 
bibliotekos vykdomo projekto 

„Bibliotekos pažangai 2“ ir LR 

kultūros ministerijos) – 6 100 Eur. 

1.3. Projektai, finansuoti iš 

Kretingos rajono savivaldyb s 
l š : 
1. Projektas „Poezijos ir muzikos 
pyn “ (Salant  m. filialas) – 160 

Eur. 

2. Atvira jaunimo erdv  Salant  
miesto filiale (Salant  m. filialas) 
– 300 Eur. 

MF Parengti 2 projektai, 

gauta l š  – 460 Eur 

2016 m. gauta 460 

Eur daugiau nei 

2015 m. (0 Eur) 

 1. Literatūros popiet  „Žydintis 
poezijos pavasaris“ (Vydmant  
filialas) – 200 Eur. 

2. Edukacini  užsi mim  ciklas 
„Grūšlauk s kaimo tradicijos ir 
paveldas: nūdiena ir praeitis“ 
(Grūšlauk s filialas) – 170 Eur. 

3. Edukacin  vaik  vasaros 
skaitym  programa „Medaus 
pieva“ (Baubli  filialas) – 

350 Eur. 

4. Jubiliejaus pamin jimo renginys 
„75-eri metai su skaitytojais“ 
(Kartenos filialas) – 250 Eur. 

5. Jubiliejaus pamin jimo renginys 
„Met  takais“ (Juodup n  filialas) 
– 200 Eur. 

6. Rengini  ciklas vaikams 
„Knygose – mano pasaulis“ 
(Kalniški  filialas) – 100 Eur. 

7. Jubiliejaus pamin jimo renginys 
„Kurmaiči  bibliotekai – 65“ 
(Kurmaiči  filialas) – 200 Eur. 

8. Poezijos ir muzikos vakaras 

„Sielos žiedlapiai“ (Laukžem s 
filialas) – 100 Eur. 

9. Jubiliejaus pamin jimo renginys 
„Raguviški  filialui – 70 met “ 
(Raguviški  filialas) – 150 Eur. 

10. Poezijos ir muzikos renginys 

„Deiv s Mildos meil s diena“ 
(Rūdaiči  filialas) – 100 Eur. 

11. Jubiliejaus pamin jimo 

KF Parengta 11 projekt , 
gauta l š  – 2 020 Eur 

2016 m. gauta 

213 Eur mažiau nei 
2015 m. 

(2 233 Eur) 



renginys „Senosios pilties filialui 
– 60 met “ (S. pilties filialas) – 

200 Eur. 

 

 

VIII. PERSONALAS 

Veikla, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 

1. Profesionalūs bibliotekininkai SVB 42 darbuotojai 84,0 % 

1.1. Turintys bibliotekininkyst s, 

informacijos moksl  išsilavinimą 

SVB 22 darbuotojai 44,0 % 

1.1.1. Aukštasis išsilavinimas SVB 20 darbuotoj   40,0 % 

1.1.2. Aukštesnysis išsilavinimas SVB 12 darbuotoj  24,0 % 

1.2. giję profesijos gūdžius ilgą laiką 

dirbdami bibliotekoje 

SVB 20 darbuotoj  40,0 % 

1.2.1. Aukštasis išsilavinimas SVB 10 darbuotojai 20,0 % 

1.2.2. Aukštesnysis išsilavinimas SVB 6 darbuotojai 12,00 % 

1.2.3. Kitas išsilavinimas SVB 4 darbuotojai 8,0 % 

2. Kvalifikuoti specialistai SVB 5 darbuotojai 10,0 % 

2.1. Aukštasis išsilavinimas SVB 4 darbuotojai 8,0 % 

2.2. Aukštesnysis išsilavinimas SVB 0 darbuotojas 0,0 % 

2.3. Kitas išsilavinimas SVB 1 darbuotojas 2,0 % 

3. Techniniai darbuotojai SVB 3 darbuotojai 6,0 % 

3.1. Aukštesnysis išsilavinimas SVB 1 darbuotojas 2,0 % 



3.2. Kitas išsilavinimas SVB 2 darbuotojai 4,0 % 

 Iš viso darbuotoj : SVB 50 darbuotoj   

 

IX. L ŠOS IR IŠLAIDOS 

Veikla, paslaugos ir kt. Rodikliai Pokyčiai 

1. L šos (Eur) Iš viso 2016 m. gauta – 

665 101 Eur 

2016 m. gauta 

9 501 Eur daugiau 

nei 2015 m. 

(655 600 Eur) 

1.1. Iš Savivaldyb s biudžeto  616 863 Eur 2016 m. gauta 

106 597 Eur 

daugiau nei 

2015 m. 

(577 780 Eur) 

1.2. Valstyb s l šos 30 116 Eur 2016 m. gauta 

15 404 Eur mažiau 
nei 2015 m 

(45 520 Eur) 

1.3. Už mokamas paslaugas 1 754 Eur 2016 m. gauta 66 

Eur mažiau nei 
2015 m. 

(1 820 Eur) 

1.4. Fizini , juridini  asmen  parama 1 000 Eur 2016 m. gauta 3 

990 Eur mažiau nei 
2015 m. 

(4 990 Eur) 

1.5. Program , projekt  (grant ) l šos 15 368 Eur 2016 m. gauta 

10 122 Eur mažiau 
nei 2015 m. 

(25 490 Eur) 

2. Išlaidos (tūkst. Eur) Iš viso išleista – 665 101 Eur 2016 m. išleista 
9 501 Eur daugiau 

nei 2015 m. 

(655 600 Eur) 

2.1. Darbo užmokesčiui 362 831 Eur 2016 m. išleista 44 
771 Eur daugiau nei 

2015 m. 

(318 060 Eur) 

2.2. Dokumentams sigyti 43 612 Eur 2016 m. išleista 3 
372 Eur daugiau nei 

2015 m. 

(40 240 Eur) 

2.3. Automatizacijai: kompiuterinei, 

programinei rangai, jos 

0 Eur 2016 m. išleista 0 
Eur, 2015 m. 

(34 500 Eur) 



palaikymui kt. 

2.4. Kitos išlaidos 258 658 Eur 2016 m. išleista 
8 142 Eur mažiau 
nei 2015 m. 

(266 800 Eur) 

 

IŠVADOS 

 

2016 m. Kretingos rajono savivaldyb s M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomoje 
veikloje matomos pagrindin s s km s ir problemos: 
 

S km s: 
- suremontuotos Laukžem s, Šuk s, S. pilties, Baubli  filialo patalpos, prad tos 

remontuoti Budri  filialo patalpos. Nupirktos naujos lentynos Laukžem s, Šuk s, S. pilties ir 
Baubli  filialams. 

- ger janti Viešosios bibliotekos ir jos filial  materialin  baz ; 
- aktyviai vykdyta projektin  veikla; 
- šalia tradicini  paslaug  vykdyta novatoriška veikla: edukaciniai užsi mimai, 

fotosesijos, film  peržiūros, literatūriniai skaitymai ir kt.; 

- suaktyvinta veikla jaunimui Viešojoje bibliotekoje;  
- pakankamas d mesys skirtas Viešosios bibliotekos reprezentacin ms priemon ms. 

 

Problemos: 
- užsitęsusi naujosios Viešosios bibliotekos pastato statyba; 

- nepatenkinama patalp  būkl  Viešojoje bibliotekoje bei 3 filialuose (Budri , Laivi , 
Kumpik ); 

- maž jantis vartotoj  skaičius; 
- nepakankamai papildytas dokument  fondas naujais dokumentais; 

- trūksta mokomosios literatūros pagal rekomenduojamus sąrašus; 
- trūksta l š  renginiams organizuoti. 

 

 

Pareng  vyresn. metodinink  Lolita Miežien  
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