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BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka) ir 20 jos
filialų aptarnauja Kretingos miesto ir rajono skaitytojus. Viešoji biblioteka įkurta 1935 m. Nuo egzistavimo
pradžios iki šių dienų Viešoji biblioteka siekia būti rajono žinių, kultūros, bendravimo centru, kaupti,
tvarkyti, skleisti informaciją ir žinias Kretingos miesto, rajono gyventojams.

2016 m. pradžioje Viešosios bibliotekos fondą sudarė 210671 fiz. vnt. dokumentų, gyventojų
sutelkimas – 19,5 proc., vartotojų – 7717 (suaugusiųjų – 5322, vaikų – 2395), lankytojų – 135994
(suaugusiųjų – 78563, vaikų – 57431), lankomumas – 17,6 proc., skaitomumas – 31,4.

Paskutinius kelerius metus šalies ir Kretingos rajono ekonominė situacija po truputį gerėja ir
stabilizuojasi, tačiau kritinė padėtis lieka socialiniame – demografiniame kontekste: gyventojų emigracija
į užsienį, kaimų tuštėjimas, mokyklų uždarymas yra faktoriai, lemiantys Viešosios bibliotekos veiklos
rodiklių neženklų mažėjimą ar stabilumą, nepaisant vis naujų paslaugų ir veiklų vartotojams pasiūlos.

Nuo 2015 m. pradėta įgyvendinti bibliotekininkų atlyginimų didinimo programa, kuri bus vykdoma
iki 2016 m. pabaigos. Šios programos dėka, pakilo bibliotekininkų atlyginimai, tačiau bendro šalies
kvalifikuotų specialistų atlyginimų vidurkio nepasiekė. 2016 m. pabaigoje bus pradėtas analizuoti, o 2017
m. pradžioje bus priimtas naujas biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio reglamentavimo
įstatymas, kurio tikslas – suvienodinti analogiško išsilavinimo, kompetencijos, kvalifikacijos biudžetinių
įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokestį. Tikimasi, kad naujas įstatymas sudarys
galimybę bibliotekininkams pasiekti bent jau šalies atlyginimų vidurkį.

Gerėjanti Kretingos rajono savivaldybės ekonominė padėtis lėmė galimybę 2014-2016 m. laikotarpiu
suremontuoti Viešosios bibliotekos filialus: Salantų miesto, Erlėnų, S. Įpilties, Laukžemės, Šukės.
Daugelyje filialų pakeisti susidėvėję baldai, knygų lentynos ir kitas inventorius. Remontuotini liko trys
filialai: Budrių, Kumpikų ir Laivių.

2016 m. paskelbti Bibliotekų metais, siekiant atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į bibliotekų
veiklą ir problemas. Kultūros ministerija yra numačiusi skirti daugiau lėšų bibliotekoms knygoms įsigyti,
tačiau nuolat augančios leidinių kainos neleis ženkliai papildyti Viešosios bibliotekos fondo naujais ir
aktualiais leidiniais.

Nepaisant besikeičiančių laikmečio tendencijų, Viešoji biblioteka ir jos filialai savo vartotojams
siekia likti aktualia įstaiga, teikiančia jų poreikius atitinkančias paslaugas. Siekdami šio tikslo, darbuotojai
nuolat ugdo savo kompetenciją, planuoja aktualias veiklas, vykdo tyrimus ir kt. Kasmet Viešosios
bibliotekos ir jos filialų lankytojams siekiama pasiūlyti dar nevykdytų veiklų: pvz. 2016 m. Viešojoje
bibliotekoje ir filialuose, bei kitose rajono įstaigose bus pristatytas „Krašto paveldo gidas“, planuojama
mokyti dirbti planšetiniais kompiuteriais,  2017 m. Viešosios bibliotekos specialistai numato filialų
lankytojams vesti interneto išteklių panaudojimo mokymus ir kt.

Viešojoje bibliotekoje skatinamas darbuotojų tobulėjimas, profesinės kompetencijos kėlimas, todėl
Viešojoje bibliotekoje per metus rengiami mažiausiai du profesinio ugdymo renginiai, darbuotojai
siunčiami į šalies bibliotekose ir kitose įstaigose vykstančius kursus, seminarus ir mokymus. Pasiteisinusi
praktika, kad grįžęs iš užsiėmimų darbuotojas išgirstas naujoves pristato savo kolegoms susirinkimų metu.
Viešoji biblioteka siekia būti atvira bendravimui ir bendradarbiavimui įstaiga, todėl noriai dalyvaujama
rajono masiniuose renginiuose, mugėse, miesto reprezentaciniuose susibūrimuose.

Viešoji biblioteka siekia racionaliai organizuoti savo veiklą, finansinius išteklius panaudoti tam, kad
Viešosios bibliotekos vartotojams būtų užtikrinamos kokybiškos ir jų poreikius atitinkančios paslaugos.

Nuo 2013 m. iki 2015 m. pabaigos Viešosios bibliotekos veikla buvo organizuojama remiantis
„Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginiu veiklos planu 2013-2015
metams“. Naujas strateginis planas rengiamas trijų metų laikotarpiui, t.y. nuo 2016 m. iki 2018 m.
Strateginis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-01-07 nutarimu Nr. 8
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo pakeitimo“.



IŠORĖS IR VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1. Aplinkos išteklių analizė.
1.1. Išorės aplinkos analizė

1.1.1. Politiniai veiksniai. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
(toliau – Viešoji biblioteka), vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi Europos Sąjungos teisiniais
dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais. Svarbiausias dokumentas,
reglamentuojantis Lietuvos bibliotekų veiklą, yra „Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas“ ((Žin.,
2004, Nr. 120-4431) su vėlesniais pakeitimais). Kiti Viešajai bibliotekai aktualūs teisės aktai:

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-670 „Dėl
Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. kultūros ministro įsakymas Nr.
ĮV-499 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-265 „Dėl
nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 182 patvirtintas „Dėl
autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-757 „Dėl
bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. ĮV-323 „Dėl
bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m gruodžio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-695 „Dėl
bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-442 „Dėl
pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“ (su vėlesniais pakeitimais).

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-502 „Dėl
valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ĮV-320 „Dėl
bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Išlieka aktuali „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“ (Žin.,
2002, Nr. 92-3943), nes naujas Viešosios bibliotekos pastatas pradėtas statyti šios programos
pagrindu, o jai pasibaigus – statyba dar nebaigta.

Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos
veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros plėtros programa“,
„Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“.

Šiuolaikinės bibliotekos gairės apibrėžtos „UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste 1994“,
bibliotekų teikiamos informacijos svarba akcentuojama „IFLA Glazgo deklaracijoje dėl bibliotekų,
informacijos tarybų ir intelektinės laisvės“, „IFLA Interneto manifeste“ ir kt.

1.1.2. Ekonominiai veiksniai. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga – jai finansavimas
skiriamas iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto. 2016 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos
rajono savivaldybės biudžeto skirta 616,9 tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui ir SODRA įmokoms
numatoma išleisti 450,0 tūkst. Eur, paslaugoms ir prekėms – 166,9 tūkst. Eur, iš šios sumos periodinių
leidinių įsigijimui – 13,5 tūkst. Eur.

Vadovaujantis praeitų metų tendencijomis, 2016 m. planuojama užbaigti be įsiskolinimų,
numatoma atlikti kapitalinius remontus Laukžemės, S. Įpilties, Šukės filialuose, pradėti kapitalinį
remontą naujai skirtose Budrių filialo patalpose, nupirkti naujus baldus bei kitą inventorių. Likusius
senus baldus planuojama pakeisti naujais Jokūbavo ir Baublių filialuose. Iš Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos dokumentams įsigyti 2015 m. gauta 26,9 tūkst. Eur, už kuriuos nupirkta 3628
fiz. vnt. dokumentų.



Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2014 m. liepos 1 d. sistemingai pradėjo didinti kultūros
darbuotojų darbo užmokestį. Taip pat šalyje didėjo minimalus darbo užmokestis. 2016 m. Viešosios
bibliotekos darbuotojų atlyginimams Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildomai skirs 24,7 tūkst.
Eur.

Nuo 2017 m. vasario 1 d. numatomi dideli pokyčiai biudžetinių darbuotojų darbo užmokesčio
mokėjimo sistemoje: planuojama biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą
sutvarkyti pagal valstybės tarnautojų  darbo užmokesčio sistemos pavyzdį.

Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis. Privatūs
asmenys, įstaigos, įmonės kartais suteikia finansinę paramą Viešajai bibliotekai ir jos filialams.
Dažniausiai Viešoji biblioteka kaip paramą gauna knygas ir periodinius leidinius: tikimasi, kad 2016
m. Viešoji biblioteka paramos būdu gaus apie 1900 fiz. vnt. dokumentų (2015 m. gauta 1893 fiz.
vnt.). Manoma, kad šalies viešųjų bibliotekų rėmimas knygomis išaugo dėl Lietuvos Respublikos
Prezidentės remiamos akcijos „Knygų Kalėdos“, kurios metu asmenys ir įmonės raginami dovanoti
bibliotekoms naujas knygas. Tikimasi, kad ir planuojamu laikotarpiu parama ženkliai nesumažės, nes
minėtoji akcija vis populiarėja, darbuotojai intensyviai ieško įmonių ar asmenų, galinčių paremti
biblioteką.

Viena iš opiausių Viešosios bibliotekos problemų išlieka užsitęsusi naujo Viešosios bibliotekos
pastato statyba. 2016 m. iš Valstybės investicijų programos, iš kurios iki šiol statyba buvo
finansuojama, skirta 100,0 tūkst. Eur. Dar 47,15 tūkst. Eur skyrė Kretingos rajono savivaldybės
administracija. Už skirtas lėšas numatoma sutvarkyti naujojo pastato fasadą. Preliminariais
duomenimis, 2017 m. iš Valstybės investicijų programos Viešajai bibliotekai planuojama skirti 250,0
tūkst. Eur. Žinių apie 2018 m. dotacijas neturima.

Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai nėra
finansuojami iš Viešosios bibliotekos biudžeto. Šiai veiklai lėšos gaunamos vykdant projektinę
veiklą. 2016 m. Viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos gavo 1,0 tūkst. Eur vienam projektui
įgyvendinti. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūrinės veiklos programos
įgyvendinimui skirta 5,2 tūkst. Eur, Etninės kultūros programos įgyvendinimui – 1,1 tūkst. Eur, iš
Atvirų jaunimo erdvių veiklos programos – 1,3 tūkst. Eur. Iš Europos Sąjungos informacinio biuro
Lietuvoje gauta 0,8 tūkst. Eur.

2015 m. Viešoji biblioteka gavo 22,6 tūkst. Eur finansavimą iš nacionalinio projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“
įgyvendinimui. Projektas buvo įgyvendinamas 2015 m. (panaudota 16,5 tūkst. Eur) ir 2016 m. (skirta
6,1 tūkst. Eur).

1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos miesto ir
rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2016 m. pradžioje Kretingos
rajone užregistruoti 39152 gyventojai. Kretingos mieste 2016 m. pradžioje gyveno 17157 gyventojai.
Gyventojų skaičiaus mažėjimas vis dar yra labai intensyvus, kas tiesiogiai siejasi su Viešosios
bibliotekos veiklos rodikliais – mažesnis gyventojų skaičius sąlygoja mažesnius Viešosios
bibliotekos veiklos rodiklius, nepaisant naujų veiklų ir darbuotojų pastangų.

Skirtingų amžiaus grupių Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai naudojasi skirtingomis
paslaugomis: vaikams aktuali popamokinė veikla Viešojoje bibliotekoje ar filialuose, knygos ir
kompiuteriniai žaidimai, jaunuoliai daugiausiai naudojasi nemokama prieiga prie interneto,
mokymais, suaugusiųjų asmenų tarpe populiarus dokumentų išdavimas, periodikos skaitymas vietoje.
Skiriasi paslaugų populiarumas Kretingos mieste ir kaimiškosiose teritorijose. Viešosios bibliotekos
filialuose populiariausi yra periodiniai leidiniai, Viešojoje bibliotekoje daugiau išduodama knygų.
Viešojoje bibliotekoje prieš porą metų itin populiarūs buvę grupiniai kompiuterinio raštingumo
mokymai praranda aktualumą ne tik mieste, bet ir kaime. Planuojamu laikotarpiu, daugiau numatoma
vykdyti individualių mokymų, konsultacijų ne tik kompiuterių ar interneto naudojimo klausimais, bet
ir planšetinių kompiuterių, mobiliųjų telefonų. Taip pat numatomi išvažiuojamieji Viešosios
bibliotekos specialistų parengti ir vedami mokymai filialuose: bus parengtos aktualios mokymų
programos (apie interneto išteklius, kompiuterinę techniką, atskiras programas ir kt.) ir pagal jas
mokomi, konsultuojami filialų lankytojai grupinių mokymų metu.



Viešojoje bibliotekoje itin didelis dėmesys skiriamas darbui su jaunimu. Viešojoje bibliotekoje
jaunimui siūloma išbandyti itin įvairias veiklas: kompiuterinių technologijų mokymus, dailės, meno
užsiėmimus, psichologines paskaitas, jaunimas kviečiamas lankytis kino vakaruose, pasinaudoti
įsigyta profesionalia fotografavimo įranga ir kt.

Numatoma 2017 m. pradžioje Viešojoje bibliotekoje atidaryti vaikų centrą, kuriame Kretingos
miesto vaikai iki 13 m. galės turiningai leisti laisvalaikį: lankyti knygų klubą, žaisti kompiuterinius
žaidimus, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose ir kt.

1.1.4. Technologiniai veiksniai.
Gerėjo situacija atnaujinant Viešosios bibliotekos kompiuterinį tinklą. Tam įtakos turi Lietuvos

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas Lietuvos bibliotekų kompiuterių tinklo
atnaujinimo projektas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dėmesys bibliotekų
kompiuterizavimo išlaikymui, Viešosios bibliotekos iš sutaupytų biudžeto lėšų įsigyti kompiuteriai,
įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai 2“. Stabili finansinė padėtis leidžia Viešajai bibliotekai
įsigyti papildomą įrangą (dokumentų naikinimo aparatą, fotoaparatus).

Viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas yra didelis, todėl Viešoji biblioteka savo išgalėmis
ir pavienėmis naujų kompiuterių dotacijomis visiškai atnaujinti pastoviai senstantį kompiuterinį
tinklą yra nepajėgi, todėl džiugina preliminarūs duomenys apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
skiriamus 13 mln. Eur visos Lietuvos bibliotekų kompiuterių tinklo atnaujinimui. Nauja kompiuterinė
technika Lietuvos bibliotekas turėtų pasiekti jau 2017 m. pabaigoje.

Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, Verslo žinios).

Kaip ir ankstesniais metais toliau vykdoma Viešosios bibliotekos interneto svetainės
www.kretvb.lt priežiūra bei elektroninės enciklopedijos „Kretingos krašto enciklopedija“ pildymas.

Nuo 2015 m. Viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešosios bibliotekos skaitmeniniame projekte „Bendradarbiaujančios ir kuriančios
bendruomenės – krašto pažinimui“, kuriant interaktyvų „Krašto paveldo gidą: (www.krastogidas.lt).
Projekto esmė – kompiuterinio gido forma pateikti interesantams informaciją apie lankytinus rajono
objektus, turistinius maršrutus. Veiklos pabaiga numatyta 2016 m., tačiau išliks galimybė toliau kelti
aktualius Kretingos miesto ir rajono turistinius maršrutus į „Krašto paveldo gidą“. Kretingos Viešoji
biblioteka, esant pakankamiems žmogiškiesiems resursams, planuoja pasinaudoti suteikta galimybe
ir atnaujinti Kretingos krašto turistinę informaciją.
1.2. Vidaus išteklių analizė.

1.2.1. Teisinė bazė. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, „Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymu“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431), kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos
sprendimais ir potvarkiais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu
Nr. T2-152 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
nuostatais“ (su vėlesniais pakeitimais).

Darbo tvarką Viešojoje bibliotekoje apibrėžia „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės“.

Viešosios bibliotekos darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos pareiginiuose nuostatuose.
Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Kretingos rajono

savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka taisyklės“.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Kretingos

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (su vėlesniais
pakeitimais).

Kasdienė veikla Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojama remiantis Viešosios
bibliotekos direktoriaus įsakymais.

1.2.2. Organizacinė struktūra. Viešoji biblioteka susideda ir centrinės viešosios bibliotekos
Kretingos mieste, Salantų miesto filialo ir 19 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos struktūra –
schemoje Nr. 1).



Vadovaujantis naujausiais Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos teisės aktais, Viešojoje
bibliotekoje 2017 m. planuojama keisti vidaus struktūrą: stambinti skyrius, naikinti sektorius.

1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2016 m. Viešojoje bibliotekoje dirba 50 darbuotojų, iš kurių 42 –
profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 23 darbuotojai, su aukštesniuoju – 20,
su viduriniu – 7. Viešojoje bibliotekoje dirba 5 kvalifikuoti specialistai ir 3 techniniai darbuotojai.
Per 2015 m. kvalifikaciją kėlė 47 darbuotojai.

1.2.4. Planavimo sistema. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis 3 metų
laikotarpiui rengiamu strateginiu veiklos planu bei metiniu veiklos planu.

1.2.5. Finansiniai ištekliai ir materialinė bazė. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga
finansuojama iš valstybės ir Kretingos rajono savivaldybės biudžetų. 2016 m. Viešosios bibliotekos
biudžetas - 616,9 tūkst. Eur.

Kasmet mažėja už teikiamas paslaugas surenkamos lėšos. Manoma, kad tai lemia vieningas
skaitytojo bilietas, kurį reikia įsigyti tik vieną kartą ir jis galioja neribotai, taip pat vis daugiau
aktualumo praranda mokamos Viešosios bibliotekos paslaugos – kopijavimas, spausdinimas,
skenavimas, nes vis daugiau lankytojų turi asmeninius multifunkcinius aparatus.

Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė kasmet gerėja: renovuojamos patalpos, keičiami
baldai ir kitas inventorius.

Viešosios bibliotekos patalpos Kretingoje, Vilniaus g. 8 nėra atnaujinamos, nes nebenorima
investuoti lėšų į seną pastatą - laukiama naujojo pastato Kretingos miesto centre statybos pabaigos.

Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, tačiau periodiškai ją
būtina atnaujinti.

1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2016 m. pradžioje Viešojoje bibliotekoje
yra 152 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų - 103 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto).
Viešoji biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti kompiuterine
įranga ir gali konsultuoti lankytojus kompiuterių ir interneto naudojimo klausimais.

Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, rengia straipsnius ir
pildo elektroninį leidinį „Kretingos krašto enciklopedija“ www.kretingosenciklopedija.lt.
Elektroniniai leidiniai rengiami profesionaliai ir atsakingai: visi straipsniai redaguojami
profesionalios redaktorės.

1.2.7. Vidaus kontrolės sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas
tikrinamas ataskaitų sistema:  kasmet skyrių, sektorių vedėjai, filialų darbuotojai rengia veiklos
statistines ir tekstines ataskaitas, kurias  pateikia vyresn. metodininkei. Iš gautų duomenų parengiama
Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose atsispindintys veiklos privalumai ir
trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime.

SSGG ANALIZĖ

Stiprybės
1. Kompiuterizuoti darbo procesai.
2. Nuolat kompetencijas ugdantis personalas.
3. Skaitytojų poreikius atitinkančios nemokamos paslaugos (mokymai, individualios

konsultacijos, renginiai, edukaciniai užsiėmimai ir pan.).
4. Stiprūs bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai (su kultūros, švietimo, religinėmis ir kt.

įstaigomis).
5. Projektinė veikla.

Silpnybės
1. Prastos Viešosios bibliotekos darbo sąlygos.
2. Šalies vidurkio nesiekiantis darbo užmokestis.
3. Užsitęsusi naujo Viešosios bibliotekos pastato statyba.
4. Finansavimo nebuvimas kultūrinėms ir edukacinėms veikloms vykdyti, dokumentų fondui

formuoti.



5. Ribotas įstaigos prestižas.
Galimybės

1. Spartesnis ir labiau koordinuotas darbo procesas, nulemtas kompiuterizacijos.
2. Knygų labdara iš privačių įstaigų ir pavienių asmenų.
3. Viešųjų ryšių stiprinimas.
4. Bibliotekos paslaugų reklamavimas ir veiklos viešinimas.
5. Projektinės veiklos plėtojimas.

Grėsmės
1. Nepakankamo finansavimo nulemtas Viešosios bibliotekos paslaugų susiaurėjimas.
2. Personalo demotyvacija, kadrų kaita.
3. Vartotojų ir lankytojų skaičiaus mažėjimas.
4. Viešosios bibliotekos tinklo reorganizavimas.
5. Naujo Viešosios bibliotekos pastato paskirties keitimas, perdavimas privatiems

investitoriams.

MISIJA
Viešoji biblioteka – Kretingos rajono bendruomenės informacijos, žinių, mokymosi ir savišvietos

centras, siekiantis teikti kokybiškas, laikmečio tendencijas ir paslaugų vartotojų poreikius atitinkančias
paslaugas.

VIZIJA
Viešoji biblioteka – Kretingos rajono gyventojų informacinius, žinių, savišvietos poreikius tenkinanti

biblioteka, besiorientuojanti į paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą.

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir  savišvietos poreikius.
2. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą.
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūkstamas

kompiuterizuotas paslaugas vartotojams.
4. Išlaikyti personalo profesionalumą.
5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ APIBŪDINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir savišvietos poreikius.

Tikslo aprašymas Vertinimo kriterijai

Viešosios bibliotekos veiklos esmė – teikti
įvairaus pobūdžio ir formos informaciją, žinias
savo paslaugų vartotojams, tenkinti jų savišvietos
ir mokymosi poreikius. Siekiant geriausių
rezultatų, atliekama skaitytojų poreikių analizė.
Dokumentų fondo kaupimas vykdomas
atsižvelgiant į realų informacijos ir žinių
pobūdžio poreikį. Informacijos prieinamumas
užtikrinamas įvairiais kanalais: tradicinėse
priemonėse (spausdinti dokumentai),
kompiuterinėse laikmenose ir kompiuteriniame
tinkle (CD, DVD, duomenų bazės, internetas ir
kt.). Nauja ir aktualia informacija nuolat
pildomas Viešosios bibliotekos interneto puslapis

1. Fondo dydis (yra 210671 fiz. vnt., bus
220000 ).

2. Naujai gautų dokumentų skaičius per
metus (yra 6062, bus 6200).

3. Vartotojų skaičius (yra 7679, bus 8000).
4. Dokumentų išduotis (yra 228593, bus

230000).
5. Lankytojų skaičius (yra 116837, bus

120000).
6. Įgyvendintų projektų skaičius per metus (

yra 18, bus 22).
7. Renginių skaičius (yra 919, bus 920).
8. Konsultuotų vartotojų skaičius (yra 3214,

bus 3250).



www.kretvb.lt., parengti ir nuolat pildomi
elektroniniai leidiniai „Kretingos personalijų
žinynas“ ir „Kretingos krašto enciklopedija“.
Savišvietos poreikius stengiamasi tenkinti
rengiant paskaitas, užsiėmimus, konsultacijas.
Visuomenėje išryškėjus kompiuterių ir interneto
naudojimo mokymų poreikiui, Viešojoje
bibliotekoje ir filialuose vykdomi grupiniai ir
individualūs mokymai, teikiamos konsultacijos.
Kultūrinių poreikių tenkinimui pasitelkiami
projektai, žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
Dalyvaujama Kretingos rajono savivaldybės
kultūrinės veiklos programoje, Etninės kultūros
plėtros Kretingos rajone 2016-2018 metais
programoje. Projektų paraiškos teikiamos
Lietuvos kultūros tarybai, kasmet rengiamas
projektas Europos Sąjungos konsultaciniam
biurui Lietuvoje. Kultūrinės veiklos įvairovė ir
pasiūla vykdoma bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis, reklamuojant kitų organizacijų
kultūrinę veiklą.

9. Konsultacijoms kompiuterių ir interneto
naudojimo klausimais valandų skaičius
(yra 1580, bus 1600).

Tikslas įgyvendinamas pasitelkiant uždavinius.

Schema Nr. 1. Tikslo uždaviniai.

Uždaviniai ir priemonės

Uždavinys Priemonė

1.1. Formuoti fondą atsižvelgiant į vartotojų
informacinius, žinių ir savišvietos poreikius.

1.1.1. Vartotojų informacinių poreikių tyrimas.

1.1.2. Dokumentų fondo formavimas remiantis
vartotojų poreikiais.

1.2. Užtikrinti disponuojamos informacijos
prieinamumą.

1.2.1. Netradicinėse laikmenose turimų
dokumentų reklama.
1.2.2. Naujai gautų dokumentų reklama.

1. Tenkinti Viešosios
bibliotekos lankytojų
informacinius, žinių ir
savišvietos poreikius.

1.1. Formuoti fondą
atsižvelgiant į vartotojų
informacinius, žinių ir
savišvietos poreikius.

1.2. Užtikrinti disponuojamos
informacijos prieinamumą.

1.3. Žodiniais, vaizdiniais
renginiais, projektais tenkinti

vartotojų kultūrinius ir
savišvietos poreikius.

1.4 Teikti konsultacijas įvairiais
klausimais ir rengti

kompiuterinio raštingumo
mokymus, taip tenkinant

vartotojų mokymosi poreikį.



1.2.3. Nuolatinis Viešosios bibliotekos interneto
puslapio www.kretvb.ll atnaujinimas,
elektroninių leidinių „Kretingos personalijų
žinynas“ ir „Kretingos krašto enciklopedija“
pildymas.

1.3. Žodiniais, vaizdiniais renginiais, projektais
tenkinti vartotojų kultūrinius ir savišvietos
poreikius.

1.3.1. Projektų rengimas, partnerystės pagrindais
dalyvavimas kitų organizacijų projektuose.
1.3.2. Žodinių ir vaizdinių renginių
organizavimas.
1.3.3. Kultūrinių ir savišvietos renginių tematikos
poreikio analizė.

1.4. Teikti konsultacijas įvairiais klausimais ir
rengti kompiuterinio raštingumo mokymus, taip
tenkinant vartotojų mokymosi poreikį.

1.4.1. Konsultacijų teikimas vartotojams.

1.4.2. Kompiuterinio raštingumo kursų
organizavimas.

Uždavinių charakteristika

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojama
situacija

Finansinių
išteklių poreikis
(tūkst. Eur)

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis

1.1. Formuoti fondą
atsižvelgiant į
vartotojų
informacinius, žinių
ir savišvietos
poreikius.

Viešosios bibliotekos
dokumentų fonde
labiausiai trūksta
mokslinės literatūros,
universitetų leidyklų
dokumentų,
programinės
literatūros. Populiarių
grožinės literatūros
leidinių įsigyjama per
mažai egzempliorių.

Pagal finansines
galimybes Viešosios
bibliotekos
dokumentų fondas
papildytas trūkstamo
pobūdžio
dokumentais.

150,0 2016-2018 m.

1.2. Užtikrinti
disponuojamos
informacijos
prieinamumą.

Iki šiol nėra
populiarios
prenumeruojamos
duomenų bazės.
Uždaruose
kabinetuose esantys
dokumentai taip pat
retai naudojami.

Didesnis
susidomėjimas
duomenų bazėse
esančia informacija,
ne atvirame fonde
esančiais
dokumentais.

- 2016-2018 m.

1.3. Žodiniais,
vaizdiniais
renginiais, projektais
tenkinti vartotojų
kultūrinius ir
savišvietos poreikius.

Kasmet vis daugiau
projektų paraiškų
pateikiama Kretingos
rajono savivaldybės
administracijos
Kultūros skyriui,
Lietuvos kultūros
tarybai.
Organizuojant
renginius
orientuojamasi į
kokybę, o ne kiekybę.

Viešojoje
bibliotekoje ir
filialuose stabiliai
didėjantis
įgyvendinamų
projektų skaičius.
Organizuojami
renginiai išsiskirs
savo kokybe ir
tiksliniu adresatu.

75,0 2016-2018 m.

1.4 Teikti
konsultacijas įvairiais
klausimais ir rengti
kompiuterinio
raštingumo

Viešojoje
bibliotekoje ir
filialuose teikiamos
įvairaus pobūdžio
konsultacijos,

Viešosios bibliotekos
ir filialų darbuotojų
bus kompetentingi
konsultuoti įvairiais
klausimais,

- 2016-2018 m.



mokymus, taip
tenkinant vartotojų
mokymosi poreikį

vykdomi
kompiuterinio
raštingumo mokymai.

intensyviau bus
vykdomi
kompiuterinio
raštingumo kursai
(ypač filialuose).

2. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimą.

Tikslo aprašymas Vertinimo kriterijai

Siekiant užtikrinti pakankamą Viešosios
bibliotekos skaitytojų skaičių, nuolat skatinamas
visų amžiaus grupių skaitymas. Analizuojant
dokumentų tematikos poreikį, siekiama fondą
formuoti lygiagrečiai skaitytojų poreikiams ir
interesams. Skaitymo svarba akcentuojama
renginių, akcijų metų, rengiamos ekskursijos po
Viešąją biblioteką, vykdomi skaitymo skatinimo
projektai. Epizodiškai atnaujinamas valstybinės
Skaitymo skatinimo programos įgyvendinimas.
Šiai programai Viešoji biblioteka teikia
paraiškas. Skaitymas skatinamas pasitelkiant
rajono kultūros ir švietimo įstaigų
bendradarbiavimą.
Viešosios bibliotekos personalas dalyvauja
seminaruose įvairaus amžiaus grupių skaitymo
skatinimo tema.
Bendradarbiaujama su Lietuvos leidyklomis.
Pagal galimybes rengiami susitikimai su
autoriais, knygų pristatymai tikintis paskatinti
žmones skaityti.

1. Vartotojų skaičius (yra 7679, bus 8000).
2. Skaitymo skatinimo projektų skaičius

(yra 5, bus 7).
3. Skaitymo skatinimo renginių skaičius

(yra 150, bus 200).
4. Skaitymo skatinimo renginių lankytojų

skaičius (yra 3000, bus 3500).

Tikslas įgyvendinamas pasitelkiant uždavinius.

Schema Nr. 2. Tikslo uždaviniai.

2. Tęsti visų amžiaus grupių
asmenų skaitymo
skatinimą.

2.1. Tirti vartotojų
skaitomumą, remiantis
gautais rezultatais tenkinti
vartotojų skaitomumo
poreikius.

2.2. Akcentuoti, reklamuoti
skaitymo naudą.

2.3. Rengti, dalyvauti
skaitymo skatinimo
projektuose ir renginiuose.



Uždaviniai ir priemonės

Uždavinys Priemonė

2.1. Tirti vartotojų skaitomumą, remiantis
gautais rezultatais tenkinti vartotojų skaitomumo
poreikius.

2.1.1. Skaitymo masto tyrimas.

2.1.2. Paklausios lektūros tyrimas.

2.2. Akcentuoti, reklamuoti skaitymo naudą. 2.2.1. Lektūros apie skaitymo svarbą surinkimas
ir šios informacijos sklaida.
2.2.2. Skaitymo naudos akcentavimas
reklaminiuose leidiniuose (brošiūros, skrajutės).

2.3.Rengti, dalyvauti skaitymo skatinimo
projektuose ir renginiuose.

2.3.1. Skaitymo skatinimo renginių
organizavimas.
2.3.2. Skaitymo skatinimo parodų rengimas.

2.3.3. Dalyvavimas skaitymo skatinimo
projektuose.

Uždavinių charakteristika

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojama
situacija

Finansinių
išteklių poreikis
(tūkst. Eur)

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis

2.1. Tirti vartotojų
skaitomumą,
remiantis gautais
rezultatais tenkinti
vartotojų
skaitomumo
poreikius.

Vartotojų
skaitomumas
pastaraisiais metais
išlieka stabilus - 35.
Viešojoje
bibliotekoje
specializuoti
skaitymo tyrimai
nėra atliekami.
Situacijos analizė
atliekama pavienių
skaitytojų
apklausomis,
pageidavimų
nagrinėjimu ir
pasikliaujant
bendromis šalies
tendencijomis.

Skaitomumo lygis
išlaikomas pastovus.
Pagal finansines
galimybes
tenkinamas vartotojų
paklausių dokumentų
poreikis. Atliekami
detalūs ir tiksliniai
skaitomumo tyrimai.

3,0 2016-2018 m.

2.2. Akcentuoti,
reklamuoti skaitymo
naudą.

Ženkliai sumažėjus
finansavimui,
skaitymo naudos
reklamavimas
vykdomas vangiai.

Pagal finansines
galimybes vykdoma
skaitymo naudos ir
būtinybės reklama. Į
vykdomus skaitymo
skatinimo projektus
įtraukiama skaitymo
naudos reklama, kaip
viena svarbiausių
projekto dalių,
skiriant nemažą
projekto biudžeto
dalį.

3,0 2016-2018 m.

2.3. Rengti, dalyvauti
skaitymo skatinimo

Pasibaigus
valstybinės Skaitymo
skatinimo 2006 –

Viešojoje
bibliotekoje toliau
sėkmingai rengiami

15,0 2016-2018 m.



projektuose ir
renginiuose.

2011 m. programos
įgyvendinimui,
skaitymo skatinimo
veikla vykdoma
individualiai.
Skaitymo skatinimo
projektų finansavimą
vykdo Lietuvos
kultūros taryba.

skaitymo skatinimo
projektai ir renginiai.

3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūkstamas
kompiuterines paslaugas vartotojams.

Tikslo aprašymas Vertinimo kriterijai

Visi Viešosios bibliotekos filialai
kompiuterizuoti, kai kuriuose filialuose jau
atnaujinta kompiuterinė technika. Nuolat
vykdoma kompiuterinio tinklo priežiūra.
Kompiuterizacija į Viešąją biblioteką pritraukė
naują grupę vartotojų, kurių dauguma jau
pasinaudoji Viešosios bibliotekos siūlytais
kompiuterinio raštingumo mokymais. Didesnis
poreikis išaugo individualių mokymų, interneto
išteklių mokymų, planšetinių kompiuterių ir
mobiliųjų telefonų naudojimo konsultacijų.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbama su
LIBIS programine įranga, visuose filialuose
vartotojai aptarnaujami su LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemiu. Vartotojų aptarnavimas
nebeįsivaizduojamas be jiems patogių nuotolinių
paslaugų: dokumentų rezervavimo, grąžinimo
laiko pratęsimo, paieškos elektroniniame
kataloge.

1. Kompiuterizuotų ir nuolat nauja technika
atnaujinamų Viešosios bibliotekos filialų
skaičius (yra 20, bus 20).

2. Kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams
skaičius (yra 102, bus 105).

3. Kompiuterinė ir kt. technikos bei interneto
naudojimo klausimais konsultuotų,
mokytų asmenų skaičius (yra 2310, bus
2500).

4. Valandų, skirtų konsultuoti vartotojus
kompiuterinio raštingumo klausimais,
skaičius (yra 1342, bus 1400).

5. Filialų, dirbančių su LIBIS SAP skaičius
(yra 20, bus 20).

Tikslas įgyvendinamas pasitelkiant uždavinius.

Schema Nr. 3. Tikslo uždaviniai.

3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos
kompiuterių tinklo kokybę, taip

užtikrinant nenutrūkstamas
kompiuterines paslaugas

vartotojams.

3.1. Išlaikyti pilnai
kompiuterizuoto tinklo kokybę.

3.2. Vykdyti kompiuterinio
raštingumo, interneto išteklių
naudojimo ir kt. įrenginių
naudojimo individualius ir
grupinius mokymus ir teikti
konsultacijas.

3.3. Vykdyti darbo su LIBIS
priežiūrą.



Uždaviniai ir priemonės

Uždavinys Priemonė

3.1. Išlaikyti pilnai kompiuterizuoto tinklo
kokybę.

3.1.1. Konsultuoti Viešosios bibliotekos filialų
darbuotojus kompiuterinės įrangos
eksploatavimo klausimais.
3.1.2. Šalinti kompiuterinės įrangos gedimus.
3.1.3.Pagal finansines galimybes, periodiškai
atnaujinti kompiuterinę įrangą.

3.2. Vykdyti kompiuterinio raštingumo,
interneto išteklių naudojimo ir kt. įrangos
naudojimo individualius bei grupinius mokymus
ir teikti konsultacijas.

3.2.1. Organizuoti kompiuterinio raštingumo ir
kt. mokymus.
3.2.2. Teikti konsultacijas kompiuterių ir
interneto naudojimo ir kt. klausimais.

3.3. Vykdyti darbo su LIBIS priežiūrą. 3.3.1. Palaikyti LIBIS, sekti ir diegti naujoves.
3.3.2.  Viešosios bibliotekos filialų darbuotojus
konsultuoti darbo su LIBIS klausimais.
3.3.3. Iškilus LIBIS gedimams, konsultuotis su
LIBIS centro darbuotojais.

Uždavinių charakteristika

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojama
situacija

Finansinių
išteklių poreikis
(tūkst. Eur)

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis

3.1. Išlaikyti pilnai
kompiuterizuoto
tinklo kokybę.

Viešoji biblioteka ir
filialai yra pilnai
kompiuterizuoti.
Viešosios bibliotekos
Interneto skaitykloje
ir kai kuriuose
filialuose atnaujinta
kompiuterinė įranga

Vykdyti nuolatinę
kompiuterinio tinklo
priežiūrą, siekiant jį
išlaikyti optimalų ir
prieinamą
lankytojams.

90,0 2016-2018 m.

3.2. Vykdyti
kompiuterinio
raštingumo
kursus ir teikti
konsultacijas.

Viešojoje
bibliotekoje ir
filialuose
organizuojami
kompiuterinio
raštingumo ir kt.
mokymai. Viešosios
bibliotekos
lankytojams
teikiamos
profesionalios
konsultacijos
kompiuterių ir
interneto panaudos
klausimais.

Sėkmingai vykdoma
veikla toliau tęsiama,
ją tobulinant ir
pritaikant prie
lankytojų poreikių.

2016-2018 m.

3.3. Vykdyti
darbo su LIBIS
priežiūrą.

LIBIS priežiūra,
naujienų diegimas,
darbuotojų
konsultavimas.

LIBIS palaikoma
Viešosios bibliotekos
tinkle. Toliau
vykdomas filialų
darbuotojų mokymas,
konsultavimas darbo
LIBIS klausimais.

10,0 2016-2018 m.



Pagal poreikį
atnaujinama darbui su
LIBIS SAP reikalinga
įranga.

4. Išlaikyti personalo profesionalumą.

Tikslo aprašymas Vertinimo kriterijai

Nuolat plečiantis Viešosios bibliotekos
funkcijoms, personalas pasiekė aukštą
profesionalumo lygį. Tam įtakos turėjo projektas
„Bibliotekos pažangai 2“, kuris finansavo
įvairaus pobūdžio mokymus, seminarus,
nuotolines studijas ir pan. Dinamiškoje aplinkoje
personalui būtina užtikrinti pastovų
kvalifikacijos kėlimą. Tuo tikslu rengiami
seminarai Viešojoje bibliotekoje, darbuotojai
siunčiami į mokymus Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, vykstama
pasidalinti gerąja patirtimi į kitas Lietuvos
bibliotekas.
Viešosios bibliotekos filialų darbuotojus
kasdienės veiklos klausimais konsultuoja
Viešosios bibliotekos specialistai.

1. Seminarų ir mokymų skaičius per metus (yra
26, bus 30).

2. Dalyvaujančių seminaruose ir mokymuose
skaičius per metus (yra 43, bus 45 ).

3.  Dirbančiųjų su LIBIS skaičius (yra 43, bus
43).

Tikslas įgyvendinamas pasitelkiant uždavinius.

Schema Nr. 4. Tikslo uždaviniai.

Uždaviniai ir priemonės

Uždavinys Priemonė

4.1. Viešosios bibliotekos personalą siųsti į
kursus, mokymus, seminarus už bibliotekos ribų.

4.1.1. Profesinių naujovių sekimas, informacijos
apie darbines naujoves personalui pateikimas.
4.1.2 Darbuotojų komandiravimas tobulinti
žinias.
4.2.1. Lektorių kvietimas į Viešąją biblioteką.

4. Išlaikyti personalo
profesionalumą.

4.1. Viešosios bibliotekos
personalą siųsti į kursus,
mokymus, seminarus už
bibliotekos ribų.

4.2. Rengti kvalifikacijos
kėlimo kursus ir seminarus,
metodines konsultacijas
Viešojoje bibliotekoje.



4.2. Rengti kvalifikacijos kėlimo kursus ir
seminarus, metodines konsultacijas Viešojoje
bibliotekoje.

4.2.2. Viešosios bibliotekos darbo naujovių
personalui pristatymas per susirinkimus.

Uždavinių charakteristika

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojama
situacija

Finansinių
išteklių poreikis
(tūkst. Eur)

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis

4.1. Viešosios
bibliotekos personalą
siųsti į kursus,
mokymus, seminarus
už bibliotekos ribų.

Pasibaigus projektui
„Bibliotekos
pažangai 2“ mokymų
bibliotekininkams
ženkliai sumažėjo.
Kiti Viešosios
bibliotekos
specialistai
(buhalterės,
dailininkė-
apipavidalintoja,
Ūkio skyriaus vedėja)
į mokamus
komercinius
seminarus siunčiami
atsiradus darbo
naujovėms.

Darbuotojai dalyvaus
Klaipėdos apskrities
I. Simonaitytės
viešosios bibliotekos
rengiamuose
mokymuose,
seminaruose bei
kituose
bibliotekininkams ir
kitiems specialistams
aktualiuose
renginiuose.

6,0 2016-2018 m.

4.2. Rengti
kvalifikacijos kėlimo
kursus ir seminarus,
metodines
konsultacijas
Viešojoje
bibliotekoje.

Viešojoje
bibliotekoje rengiami
seminarai, mokymai
personalui
aktualiomis temomis.

Toliau organizuojami
personalo mokymai ir
aktualios tematikos
seminarai Viešojoje
bibliotekoje,
pastoviai vykdomos
metodinės
konsultacijos.
Seminarų ir mokymų
lektoriai –
kompetentingi
Viešosios bibliotekos
darbuotojai ir
kviestiniai
specialistai.

3,0 2016-2018 m.

5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.

Tikslo aprašymas Vertinimo kriterijai

Viešosios bibliotekos, kaip kultūros įstaigos,
įvaizdis, kai kurių Kretingos rajono gyventojų,
politikų ir valdžios atstovų akyse yra labai
ribotas. Viešoji biblioteka tiesiogiai siejama tik
su knygomis ir akcentuojama vienintelė jos
funkcija – knygų kaupimas ir išdavimas.
Nepatrauklų Viešosios bibliotekos įvaizdį kuria
netinkamos, skurdžios Viešosios bibliotekos ir
kai kurių filialų patalpos.

1. Viešosios bibliotekos paslaugų reklama.
2. Naujų partnerių paieška.
3. Veiklos viešinimas Kretingos rajono

gyventojams, politikams, rajono valdžiai.
4. Aptarnavimo kultūra.
5. Patalpų ir inventoriaus atnaujinimas.



Viešoji biblioteka, būdama moderni ir laikmečio
poreikius atitinkanti įstaiga, savo veikla siekia
pakeisti neteisingą visuomenės požiūrį. Plačiai
reklamuojami vykdomi projektai, organizuojami
renginiai, viešinama netradicinė veikla,
sudaromos sąlygos Viešosios bibliotekos
paslaugomis naudotis įvairaus amžiaus
asmenims, ieškoma partnerių ir pan.
Viešosios bibliotekos personalas siekia išlaikyti
aukštą vartotojų aptarnavimo kultūrą.
Viešoji biblioteka neturi galimybių įtakoti naujo
Viešosios bibliotekos pastato statybų eigos.
Viešosios bibliotekos filialų būklė pastaraisiais
metais pagerėjo – neremontuoti ir be naujo
inventoriaus liko tik trys filialai.

Tikslas įgyvendinamas pasitelkiant uždavinius.

Schema Nr. 5. Tikslo uždaviniai.

Uždaviniai ir priemonės

Uždavinys Priemonė

5.1. Reklamuoti Viešosios bibliotekos veiklą. 5.1.1. Dalyvauti mugėse, susirinkimuose ir kt.,
renginiuose, kuriuose yra galimybe plačiajai
visuomenei pristatyti Viešosios bibliotekos
veiklą. Nuolat savo veiklą pristatyti vietos
gyventojams per rajoninę spaudą, internetą.
5.1.2. Kurti Viešosios bibliotekos reklaminę
medžiagą.

5.2. Aktyviai ieškoti naujų partnerių. 5.2.1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su
rajono švietimo, kultūros ir kt. įstaigomis.
5.2.2. Bendradarbiavimo ryšius plėtoti su kitų
rajonų įstaigomis, organizacijomis.

5.3. Gerinti Viešosios bibliotekos materialinę
bazę.

5.3.1. Į biudžeto projektą įtraukti lėšas Viešosios
bibliotekos patalpų kosmetiniam remontui ir
inventoriaus atnaujinimui.

5. Gerinti Viešosios
bibliotekos, kaip rajono
kultūros įstaigos,
įvaizdį

5.1. Reklamuoti
Viešosios bibliotekos
veiklą

5.2. Aktyviai ieškoti
naujų partnerių

5.3. Gerinti Viešosios
bibliotekos materialinę
bazę.



5.3.2. Į biudžeto projektą įtraukti lėšas filialų
patalpų remontui ir inventoriaus atnaujinimui.

Uždavinių charakteristika

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojama
situacija

Finansinių
išteklių poreikis
(tūkst. Eur)

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotrapis

5.1. Reklamuoti
Viešosios bibliotekos
veiklą.

Viešosios bibliotekos
veikla viešinama ir
reklamuojama rajono
spaudoje, interneto
puslapiuose,
pristatoma per
renginius. Naujos
veiklos, renginiai
reklamuojami
skelbimuose.

Bus įsigyta Viešosios
bibliotekos
reprezentacinių
priemonių. Veikla
toliau bus viešinama
remiantis ankstesnių
metų patirtimi.

10,0 2016-2018 m.

5.2. Aktyviai ieškoti
naujų partnerių.

Viešoji biblioteka
aktyviai
bendradarbiauja su
švietimo įstaigomis,
vietos
bendruomenėmis,
Kretingos kultūros
centro skyriais.

Bus ieškoma naujų
partnerių
nevyriausybinių,
jaunimo, sporto
organizacijų tarpe.
Partneriu bus turima
ne tik Kretingos
rajone, bet ir kituose
Lietuvos rajonuose.

- 2016-2018 m.

5.3. Gerinti Viešosios
bibliotekos
materialinę bazę.

Viešosios bibliotekos
materialinė bazė
skurdi. Viešosios
bibliotekos ir kai
kurių filialų patalpos
nėra remontuotos,
būtina jas
suremontuoti ir
atnaujinti inventorių.

Pagal galimybes
suremontuotos
Viešosios bibliotekos
ir filialų patalpos.

160,0 2016-2018 m.

Pridedama:
1. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos biudžeto lėšų

panaudojimas 2016-2018 metais (1 priedas).
2. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pagrindinių

priemonių poreikis 2016-2018 metais (2 priedas).
3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos lėšų poreikis ir

numatomi finansavimo šaltiniai 2016-2018 metais (3 priedas).



Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginio veiklos plano 2016-2018 metams
1 priedas

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos biudžeto lėšų panaudojimas 2016-2018 metais

Eil.

Nr.

Straipsnių pavadinimas Asignavimai
2015

metams
(tūkst. Eur)

Lėšų poreikis

2016 m.

(tūkst. Eur)

2017 m.

(tūkst. Eur)

2018 m.

(tūkst. Eur)

1. Kretingos rajono

savivaldybės tarybos

patvirtintas biudžetas

577,8 617,0 649,1 680,0

1.1. Darbo užmokestis 310,5 343,6 389,9 404,6

1.2. Įmokos „Sodrai“ 96,2 106,4 120,8 125,4

1.3. Dokumentų įsigijimas 40,2 44,0 45,0 48,0

1.4. Kitos išlaidos 262,8 258,7 270,0 290,0



Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginio veiklos plano 2016-2018 metams
2 priedas

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pagrindinių priemonių poreikis 2016-2018 metais

Eil.

Nr.

Pagrindinių priemonių

pavadinimas

Asignavimai
2015

metams
(tūkst. Eur)

Lėšų poreikis

2016 m.

(tūkst. Eur)

2017 m.

(tūkst. Eur)

2018 m.

(tūkst. Eur)

Iš viso:

(tūkst. Eur)

1. Ūkinis inventorius ir

baldai

48,0 30,5 11,0 15,0 104,5

2. Transporto priemonės - - - - -

3. Kompiuteriai 25,1 - - 10,0 35,1



Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginio veiklos plano  2016-2018 metams
3 priedas

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 2016-2018 metais

Eil.

Nr.

Finansavimo šaltinis Asignavimai
2015

metams
(tūkst. Eur)

Lėšų poreikis

2016 m.

(tūkst. Eur)

2017 m.

(tūkst. Eur)

2018 m.

(tūkst. Eur)

Iš viso:

(tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas 577,8 617,0 649,1 680,0 1946,1

2. Kultūros ministerija 26,9 30,1 30,4 31,0 91,5

3. Fondai, projektinė

veikla

31,9 17,5 25,8 26,0 69,3

4. Rėmėjai 11,5 5,4 6,0 6,5 17,9

5. Specialiųjų programų

lėšos

1,8 1,7 2,0 2,0 5,7

5. Iš viso 649,9 671,7 713,3 745,5 2130,5


