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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies    

19 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252–253 punktais ir atsižvelgdama į 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 m. balandžio 7 d. raštą Nr. 7-22 „Dėl 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos teikimo“, 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 

 



PRITARTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-135 

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

DIREKTORĖ RASIDA KALINAUSKIENĖ 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021-04-07 Nr. 7-22  

Jurbarkas 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Bibliotekos direktorė – Rasida Kalinauskienė. 

Bibliotekos profesinės sąjungos įgaliotinė – Rasa Miliūnienė. 

Pagrindinė bibliotekos veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla. 

Nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su 

subjekto veiklos rezultatais susijusi informacija. 

2020 metai Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo kupini iššūkių, kurie vedė į naujas galimybes tobulėti, įgyvendinti 

netradicinius projektus ir veiklas. Prisitaikyti, ieškoti naujų darbo formų paskatino karantinas, kuris iškėlė svarbią užduotį – kaip pasikeitus 

aplinkybėms patenkinti skaitytojų poreikius. Biblioteka – išskirtinė kultūros įstaiga, kurios teikiamos paslaugos nebuvo sustojusios visos pandemijos 

metu. Išskirtiniais, 2020 metais, parengtos virtualios parodos, vyko nuotoliniai renginiai, skaitmeninio raštingumo mokymai, teikiamos interaktyvios 

edukacijų paslaugos. Bibliotekos skaitytojai turėjo galimybę stebėti virtualius susitikimus su įdomiais žmonėmis – rašytojais, aktoriais, žurnalistais, o 

tiesioginėse transliacijose buvo kalbinami įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys kraštiečiai.  

Karantino laikotarpiu turėta galimybė dirbti ir aptarnauti skaitytojus: išduoti ir grąžinti knygas. Išmokta saugiai elgtis darbe, saugoti vieni kitus 

ir skaitytojus. Nuolat tobulinti nuotolinio darbo, virtualaus bendravimo įgūdžiai, rengtos virtualios knygų parodos, naujų knygų apžvalgos, 

organizuotos viktorinos. Bibliotekos languose eksponuotos parodos, puoštas pastatas dekoracijomis.  

Darbo sąlygos ir darbo vietos kito pradėjus taikyti nuotolinį darbą specialistams, kurie funkcijas galėjo vykdyti nuotoliniu būdu. Pagal 

nuotolinio darbo tvarkos aprašą darbuotojai teikė nuotolinio darbo veiklos ataskaitas. Karantino metu svarbiausia tapo lankytojų ir darbuotojų sveikata, 

darbo saugos priemonių aprūpinimas, knygų karantinavimas, nuotolinių paslaugų organizavimas, o pasibaigus karantinui, saugus visų bibliotekos 

paslaugų atnaujinimas. Metai išsiskyrė naujomis patirtimis, įstaigai nebūdingų darbų organizavimu (veido apsaugos skydelių spausdinimas 3D 



  

spausdintuvu), projektinių veiklų tęstinumo užtikrinimu ir naujų darbo įgūdžių įgijimu. Užsitęsęs karantinas parodė bibliotekų veiklos prasmingumą – 

esant ribotam laisvalaikio veiklų pasirinkimui, žmonės vis dažniau rinkosi knygų skaitymą.  

              Bibliotekos siekis – stiprinti informacinę, edukacinę, kultūrinę bazę, kurti naujas paslaugas vartotojams, plėsti partnerystę ir 

bendradarbiavimą, inicijuoti patirties ir idėjų sklaidą. 

 

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą. 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 3 

Darbo įstaigoje stažas (nuo) 2018 m. kovo 1 d. 

Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai) 3 

2020 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 

reglamentavimu, darbuotojų saugumo bei lygių 

galimybių įstaigoje užtikrinimu 

Parengti nuotolinio darbo, bibliotekos paslaugų ribojimo, išėjimo iš karantino, 

būtinųjų darbo vietoms sąlygų tvarkos aprašai. Aktualizuota darbo apmokėjimo tvarka, 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Aprašytas ir patvirtintas kultūros ir meno 

darbuotojų veiklos vertinimas, kvalifikacijos tobulinimo tvarka. Patvirtintas dokumentas dėl 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi. Reglamentuota 

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarka. Apibrėžtas nurašytų spaudinių ir kitų dokumentų likvidavimas. 

2020 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 

administravimu bei valdymu 

Patvirtintos bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos 2020 metams. Parengti įsakymai 

dėl: įstaigos valdymo struktūros, pareiginės darbuotojų algos pastoviosios dalies arba 

kintamosios dalies dydžio nustatymo, priemokų, komisijos sudarymo nusidėvėjusio ir 

netinkamo naudoti ilgalaikio turto nurašymui. Aktualizuotos viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklės. 2020 m. didėjo darbo užmokestis bibliotekos darbuotojams, kurie priskiriami 

kultūros ir meno darbuotojų kategorijai (rengti įsakymai, keistos darbo sutartys). 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 

2020 metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 

įgyvendinimas 

Dalyvauta mokymuose: „Efektyvus personalo valdymas“, „Darbo ginčai: darbo 

konfliktų sprendimas teisiniu reglamentu“, „Lietuvos e. skautai ir biblioteka“, „Vadovavimo 

meistriškumas“, „Vidaus kontrolė įstaigoje. Kaip pasirengti veikiančią įstaigos vidaus 

kontrolės politiką. Praktiniai patarimai“ ir „Lyderystė krizinių situacijų metu“. 

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 

kompetencijos 2021 metais 

Įgytos šios kompetencijos: pokyčių valdymo ir vadybos strategijos, skaitmeninių 

technologijų taikymo ir valdymo, tarptautinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teisės aktų 

pritaikymo darbe, užsienio kalbų tobulinimo, žmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių 

valdymo.   

 

 

 

 



  

Kultūros įstaigos struktūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai. 

 Darbuotojų skaičius Etatų skaičius 

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius 53 47,5 

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius 41 33,75 

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius 12 13,75 

Direktorius  

Vyriausiasis 
metodinink

as 
Filialai 

Miesto Smalininkai 

Kaimo 

23 kaimo filialai: 

Armeniškiai 

Baltraitiškė 

Eržvilkas 

Girdžiai 

Juodaičiai 

Jurbarkai 

Kartupiai 

Klausučiai 

Lybiškiai 

Pašaltuonys 

Pauliai 

Pilies I 

Raidonė 

Rotuliai 

Seredžius 

Skirsnemunė 

Stakiai 

Šimkaičiai 

Tamošiai 

Vadžgirys 

Veliuona 

Viešvilė 

Žindaičiai 

Vyriausiasis 

buhalteris 
Buhalteris 

Pastato 

administratorius 

Skyriai 

Skaitytojų 

Abonementas 

Periodikos 
skaitykla 

Interneto 
skaitykla  

Informacijos ir 
kraštotyros 

fondas ir 
skaitykla 

Vaikų 
literatūros 

Abonement
as 

Interneto 
skaitykla 

Žaisloteka 

Fondų 
organizavim

o 

Ūkio skyrius 



  

 

Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą. 

Aukštasis 

 universitetinis 

Aukštasis 

neuniversitetinis 
Aukštesnysis Specialusis vidurinis Vidurinis 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

14 1 2 1 24 4 2 5 0 0 

 

Įstaigos veiklos planavimas, įgyvendinimas ir tobulinimas. 

Įstaigos metinis 

veiklos planas 

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 2-51 „Dėl 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

2020 m. įstaigos 

pagrindiniai 

veiklos tikslai 

Viešosios bibliotekos pagrindiniai tikslai buvo kokybiškas bibliotekinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas, teikiamų 

paslaugų įvairovė, filialų dokumentų fondų atnaujinimo problemos sprendimas, rašytinio paveldo kaupimas, saugojimas, sklaida, 

filialų infrastruktūros gerinimas, dalyvavimas Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) programoje, 

projektinėje veikloje, siekiant sumažinti kaimo ir miesto bibliotekų vartotojų atskirtį ir suteikti lygias galimybes visiems kaimo 

bibliotekų lankytojams. Pagrindiniai veiklos tikslai: 

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

2. Vykdyti Jurbarko krašto rašytinio paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti literatūrinius šaltinius, kraštotyros medžiagą 

ir kitus dokumentus, reikalingus gyventojų aptarnavimui; 

3. Kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentų fondą; 

4. Atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, diegti naujas technologijas; 

5. Pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį 

aktyvumą, mokymąsi visą gyvenimą; 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo renginiuose, šviesti aktualiais 

klausimais; 

7. Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti darbo kontrolę ir stebėseną; 

8. Bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis bibliotekomis, institucijomis, organizuoti renginius, 

dalyvauti bendroje projektinėje veikloje; 

9. Kaupti, analizuoti bibliotekų veiklos rodiklius, tirti bibliotekos vartotojų poreikius, numatyti priemones veikloms gerinti. 

2020 metų 

įstaigos 

pagrindinių 

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

Jurbarko viešoji biblioteka yra ne tik spaudinių kaupimo ir išdavimo vieta. Tai laisvalaikio, kultūros, bendravimo erdvė, 

kurioje teikiamos šiuolaikinius gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos. Bibliotekos patalpomis naudojasi bendruomenė, 



  

veiklos tikslų 

įgyvendinimas 

(kiekybiniai ir 

kokybiniai 

rodikliai) 

įvairios neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai. 

2020 m. Jurbarko Viešoji biblioteka ir filialai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Lietuvos kultūros taryba ir Jurbarko 

rajono savivaldybė finansavo aštuonis projektus: „Jurbarkiškio kodo beieškant“ (pokalbiai ir diskusijos su išvykusiais 

kraštiečiais, 3 560 Eur); „Kultūros pusryčiai“  (kultūros darbuotojų ugdymas kokybiškomis meninėmis ir kultūrinėmis 

veiklomis, 2 340 Eur); „Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“ (pažintis su profesionaliais meno kūrėjais aktoriais, 1 352 

Eur), „Žydų kultūros pėdsakais Jurbarke“ (sukurtas interneto tinklalapis www.zydukultura.lt, 2 765,92 Eur); „Nuo 

garbingos praeities nepabėgsi“ (įrengtas pabėgimo kambarys Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečiui paminėti ir 

Jurbarko krašto asmenybei Kazimierui Ambrozaičiui prisiminti, 1 638 Eur); „Skaitymai su šunimi“ (projekto tikslas – 

padėti vaikams gerinti skaitymo gebėjimus, 2 431 Eur); „Bibliotekų spiečius 2020“ (tradicinis XIX Žemaitijos regiono 

bibliotekininkų diskusija „Bibliotekininkų vaidmuo regione – kas yra biblioteka šiandien?“, 1 300 Eur); „Pokalbiai kubu“ 

(susitikimai su profesionaliais kultūros ir meno atstovais, parašiusiais ir išleidusiais knygas, 8 844 Eur). 
Jurbarko rajono savivaldybė finansavo projektus „Geriausių 2020 metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai“, „Kino 

naktis“, „Bibliotekininkų kūrybinės dirbtuvės“, „Vaikų vasaros stovykla“, „Sportuok ir būsi sveikas“, „Kūrybinės veiklos 

atskleidimas skaitant“, „Vaikų vasaros stovykla „Skaityk. Sportuok. Pažink“, „Jaunimo veiklos skatinimas“. Šiems Jurbarko 

viešojoje bibliotekoje ir filialuose įgyvendintiems projektams finansuoti skirta 8 118,23 Eur. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 823,00 Eur skyrė Kultūros paso programos „Nematau ir nesiskiriu“ 

įgyvendinimui. 

Europos Sąjungos programa „Erasmus+“ Jurbarko viešosios bibliotekos projektui „Žalia šviesa švaresniam gyvenimui“ 

skyrė 14 991 Eur. 

2020 m. buvo tęsiamas jau pradėtų projektų įgyvendinimas. VVG „Nemunas“ finansuotas projektas „Ratuota biblioteka 

– mobili pramoga!“, skirtas atokių gyvenviečių, kuriose nėra bibliotekos, atskirties mažinimui. Paskynų, Pavidaujo, Rutkiškių ir 

Vertimų gyventojams buvo vežamos knygos ir periodiniai leidiniai (12 143,23 Eur).   

Vyko tęstinės projekto „Biblioteka kitaip“ veiklos – organizuotos įvairios edukacijos teletiltu į Eržvilko, Skirsnemunės, 

Viešvilės ir Žindaičių filialus. 

Europos socialinio fondo ir Jurbarko rajono savivaldybės finansuoto tęstinio projekto „Edukacijų platforma“ veiklos 

vyko Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Vaikai ir paaugliai iš socialinės rizikos šeimų mokėsi robotikos mokyklėlėje, dirbo su 3D 

spausdintuvu, 3D akiniais, bepilotėmis skraidyklėmis, dalyvavo įvairiuose lavinančiuose užsiėmimuose (13 524 Eur). Išplėstos 

Vaikų literatūros skyriaus erdvės – įrengta platforma aktyviam laisvalaikiui. 

Jurbarko viešoji biblioteka 2020 m. vykdė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Žmogus 

nepakeičiamas laike...“ Jos tikslinė grupė – „Knygių“ klubas ir kiti senjorai. Programos dalyviai aktyviai gilino žinias 

informacinių technologijų srityje, dalyvavo knygų aptarimuose, kūrybiniuose užsiėmimuose, kituose bibliotekos renginiuose (500 

Eur). 

Buvo vykdomos trys vaikų neformaliojo švietimo programos: „Pažink ir atrask 2“ (Jurbarko viešoji biblioteka), 

„Laiptai į kūrybą“ (Girdžių filialas), „Kūrybinis loftas“ (Vadžgirio filialas). Karantino metu veiklos vyko nuotoliniu būdu. 

http://www.zydukultura.lt/


  

Šioms programoms buvo skirti 8 865 Eur.  

Pateiktos 4 Kultūros paso programos 1–12 klasių mokiniams: „Nematau, bet nesiskiriu“ (skirtingos programos dviems 

amžiaus grupėms), „Nuo piliakalnio ant piliakalnio“, „Raudonės rezidencinė pilis“.   

2020 m. buvo surengtos 523 literatūros ir meno parodos (94 Viešojoje bibliotekoje, 429 – filialuose), suorganizuoti 657 

žodiniai renginiai (154 Viešojoje bibliotekoje, 503 – filialuose). Renginiuose apsilankė 20 302 lankytojai (Viešojoje bibliotekoje – 

5 601, filialuose – 14 701).  

2020 m. bibliotekoje registruoti 5 762 skaitytojai (2 150 Viešojoje bibliotekoje, 3 612 filialuose). Rajono bibliotekose 

apsilankė 75 265 lankytojai (Viešojoje bibliotekoje 21 416, filialuose 53 849). 2020 m. Viešoji biblioteka ir filialai renginius 

transliavo ir internetu – įrašus „Facebook“ paskyrose sekė 228 842 virtualūs lankytojai (Viešojoje bibliotekoje 164 879, filialuose 

63 963). Skaitytojams išduoti 127 466 spaudiniai (Viešojoje bibliotekoje 33 461, filialuose 94 005). Vartotojai 7 114 kartų 

pasinaudojo bibliotekų viešojo interneto prieiga (Viešojoje bibliotekoje 2 867, filialuose 4 274). Vartotojams buvo padarytos 4 035 

įvairių dokumentų kopijos. 

Neįgaliems ir senyvo amžiaus skaitytojams spaudinius į namus pristatė 203 savanoriai, vadinamieji knygnešiai. 

Vartotojams rajono bibliotekose skirtos 289 darbo vietos, iš jų: Viešojoje bibliotekoje – 80, Smalininkų m. filiale – 2, kaimo  

filialuose – 207. 

Rajono bibliotekose vartotojams įrengtos 89 kompiuterizuotos vietos su interneto prieiga. Iš jų: Viešosios bibliotekos 

vartotojams skirta 41 kompiuterizuota darbo vieta, Smalininkų m. filiale – 2, kaimo filialuose – 46.  

Darbuotojams rajono bibliotekose skirta 53 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga: Viešojoje bibliotekoje – 

28, Smalininkų m. filiale – 1, kaimo filialuose – 24.   

Skaitytojai reikalingus dokumentus gali skolintis iš kitų Lietuvos bibliotekų. Pasinaudoję šia paslauga, 2020 m. Jurbarko 

viešosios bibliotekos skaitytojai užsakė 19 dokumentų: originalių – 8 (2019 m. – 15),  kopijų – 11 (2019 – 1). Vienas originalus 

dokumentas buvo išsiųstas skaitytojui iš Jurbarko viešosios bibliotekos. 

Nemaža dalis bibliotekos vartotojų naudojasi bibliotekos paslaugomis virtualioje erdvėje: elektroniniame kataloge ieško 

leidinių ir juos užsako arba rezervuoja, pratęsia dokumento išduoties terminą. Šiek tiek sumažėjo knygų rezervavimas ir 

užsakymas nuotoliniu būdu – 2020 m. rezervuota 891 knyga, 2019 m. – 934 knygos. Karantino metu buvo pastebėta kita 

tendencija – skaitytojai knygas dažnai užsako telefonu. 

Daugėja leidinių, grąžintų per knygų grąžinimo įrenginį – 2020 m. taip grąžinti 1 204 leidiniai (2019 m. – 934). Tam turėjo 

įtakos ir karantinas – jo metu visos knygos buvo grąžinamos tik per šį įrenginį. 

2. Vykdyti Jurbarko krašto rašytinio paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti literatūrinius šaltinius, kraštotyros 

medžiagą ir kitus dokumentus, reikalingus mikrorajono gyventojų aptarnavimui. 

Bibliotekos kraštotyros fondas nuolat papildomas kraštotyros darbais, knygomis, kitais dokumentais. 2020 m. buvo 

parašyta 20 kraštotyros darbų: 11 Viešosios bibliotekos filialų metraščių, 7 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų paruošti 

originalūs darbai, po vieną darbą pateikė Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla ir Veliuonos Antano ir 

Jono Juškų gimnazija. Bibliotekos kraštotyros fondas 2020 m. pasipildė 90 naujų leidinių. 



  

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) analizinės bibliografijos posistemėje aprašomi naujų knygų, 

žurnalų ir laikraščių kraštotyros pobūdžio straipsniai. Rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ svarbesnių ir išliekamąją 

vertę turinčių publikacijų 996 aprašai eksportuojami į Lietuvos nacionalinį bibliotekų duomenų banką (NBDB).  

Filialuose buvo švenčiamos arba paminėtos tradicinės šventės – Užgavėnės, Velykos ir Vaikų Velykėlės, Joninės, 

rengiamos kraštiečių rankdarbių, dailės dirbinių parodos. Viešojoje bibliotekoje vyko įvairūs kraštiečiams skirti renginiai. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir jos kiemelyje vyko tradicinė Jurbarko krašto šventė, kurios metu paminėta Jurbarko ir 

Krailsheimo bendradarbiavimo 20-ies metų sukaktis ir atidaryta paroda „Krailsheimas. Istorija ir šiandiena“. Jau tampa tradiciniais 

pokalbiai su įdomiais kraštiečiais „Jurbarkiškio kodo beieškant“. 

Balandžio mėnesį Jurbarko viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyroje vyko tiesioginių transliacijų ciklas „Kaip laikosi 

mūsų kraštiečiai?“ Įvyko šešios transliacijos, kuriose dalyvavo šiuo metu užsienyje gyvenantys kraštiečiai. Viešojoje bibliotekoje 

buvo parengta 10 kraštiečiams skirtų literatūros parodų. 

 

3. Kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentų fondą. 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai naujiems dokumentams 

įsigyti 2020 m. skyrė 25 035 eurus, t. y. 2 972 eurais daugiau negu 2019 m. (2019 m. – 22 063 eurus). Už šias lėšas buvo nupirkti 

2 796 fiz. vnt. (1 060 pav.) dokumentų. Vidutinė vienos knygos kaina 8 eurai 95 ct.  

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl valstybės vardu 

pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo“  įgyvendinimo 

Jurbarko viešajai bibliotekai ir jos filialams buvo skirta 18 457 eurai. Už šias lėšas buvo nupirkti 2 074 fiz. vnt. 586 pav. knygų. 

Didžioji dalis, t. y. 82,2 proc., skirta papildyti bibliotekos filialų fondus. 

Jurbarko rajono savivaldybė knygoms įsigyti skyrė 1000 eurų. Už šias lėšas buvo nupirktos 123 knygos. Dovanos. 2020 

metais skaitytojai bibliotekai padovanojo 1339 fiz. vnt. knygų. Per akciją ,,Knygų Kalėdos“ padovanota 341 fiz. vnt. knygų 

(viešajai bibliotekai – 70, filialams – 271). 

Iniciatyvos. Viešvilės filialas, dalyvaudamas akcijoje „Atsakingas skaitytojas“, už surinktas elektronines buitines atliekas 

galėjo išsirinkti pageidaujamų knygų ir taip bibliotekos fondą papildė 102 naujomis knygomis. Lybiškių filialas palaiko glaudžius 

ryšius su influencere Mamos Pelėdos užrašai, kuri šiam filialui padovanojo 68 naujas knygas.  

Paramos būdu ataskaitiniais metais buvo gautos 677 knygos (Fondas „Švieskime vaikus“). 2020 metais bibliotekos ir jos 

filialų fondai pasipildė 450 vaikiškų knygelių už 498,96 eurus.  

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla suteikė paramą 227 knygomis už 478,90 eurus. Ši parama suteikė galimybę fondus 

papildyti poezijos  knygomis bei serija „Lietuvių literatūros lobynas. XX a.“.  

2020 metais Jurbarko rajono savivaldybė laikraščių ir žurnalų prenumeratai skyrė 16 000 eurų. Visiems filialams pratęsta 

rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ prenumerata.  

2020 m. Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo nurašyta 18 775 fiz. vnt. dokumentų, beveik trečdalis iš jų (29,8 

proc.) – laikraščiai ir žurnalai. 



  

4. Atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, įdiegti naujas technologijas. 

Rajono bibliotekų materialinė bazė nuolat gerėja – kasmet atnaujinamos arba remontuojamos bent vieno filialo patalpos. 

2020 m. atnaujintas Skirsnemunės filialas – buvo pakeista grindų danga, perdažytos sienos, lentynos. 2020 m. Armeniškių, 

Kartupių, Lybiškių, Rotulių ir Žindaičių filialuose įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.  

Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja projektinėje veikloje ir pritraukia papildomus finansavimo šaltinius. 2020 

m. projektų finansavimui buvo skirta 72 862,78 eurų.  

Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gautas aklųjų ir silpnaregių paketas: Brailio rašto spausdintuvas, Brailio 

rašto puslapių susegimo įrenginys, laminavimo įrenginys, balso sintezatoriaus programinė įranga, skaitymo balsu įrenginys. 

Projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, projekto partneris – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

 

5. Pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį 

aktyvumą, mokymąsi visą gyvenimą. 

Visus metus vyko kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuose vartotojai buvo supažindinti kaip naudotis kompiuteriu, 

dirbti su rinkmenomis (dokumentais), dirbti su tekstų tvarkyklės programa MS Word, naudotis naršykle, interneto ištekliais ir kt. 

Per metus buvo apmokyta 31 pradedančiųjų vartotojų grupė (iš jų Viešojoje bibliotekoje – 20) ir 86  (iš jų Viešojoje bibliotekoje – 

7) pažengusiųjų vartotojų grupės.  

Per metus suteiktos 886 konsultacijos darbo kompiuteriu ir interneto išteklių naudojimo klausimais (2019 m. – 772). 

Mokymų ir konsultacijų bendra trukmė – 380 val. (kaimo filialuose bendra konsultacijų trukmė – 424 val.). 

 

6. Sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo renginiuose, 

šviesti juos aktualiais visuomenei bei darbdaviui klausimais. 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai nuolat kėlė profesinę kvalifikaciją, tobulino kitas kompetencijas. 2020 m. 

bibliotekos darbuotojai dalyvavo šiuose gyvai vykusiuose ir virtualiuose seminaruose ir mokymuose: „Dokumentų valdymo 

aktualijos ir pokyčiai įgyvendinant dokumentų valdymo reformą“, „Dėmesingu įsisavinimu grįsto streso valdymo mokymas“, 

„Dokumentų valdymo pokyčiai nuo 2020 m. sausio 1 d. Asmens duomenų apsaugos principų taikymas įstaigos dokumentų 

valdyme“ (organizatorius UAB „Žinių centras“). Iš mokymų taip pat reikia išskirti psichinei sveikatai skirtas iniciatyvas – „Kaip 

pagerinti profesinį ir asmeninį gyvenimą“, „Vilnos kambario edukatoriai“ ir „Kaip tapti draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo 

spektro sutrikimą turintiems žmonėms“. 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai lankėsi Vilniaus knygų mugėje, stende pristatė 

Jurbarko miesto ir rajono kultūrinę įvairovę, kvietė mugės lankytojus pasisvečiuoti Jurbarko krašte ir dalyvauti organizuojamuose 

renginiuose. 

Darbuotojų žinios taip pat nuolat atnaujinamos darbiniuose susirinkimuose, vyksta filialų darbuotojų konsultacijos pagal 

poreikį.  



  

7. Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti darbo kontrolę ir stebėseną. 

2020 m. metodinės veiklos tikslai buvo ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, supažindinti juos su bibliotekinio darbo 

naujovėmis, diegti gerąją patirtį. Buvo organizuojami profesiniai pasitarimai, nuotoliniai mokymai, ugdytas bibliotekininkų 

novatoriškumas, gebėjimai užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą. Sudarytos sąlygos darbuotojams kelti kvalifikaciją, ugdyti 

profesionalumą. Darbuotojai dalyvavo įvairiuose kontaktiniuose ir nuotoliniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, 

kuriuos organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka 

ir kiti organizatoriai.  

Metodines konsultacijas filialų darbuotojoms pagal poreikį teikė viešosios bibliotekos specialistai. 2020 m. įvyko 

10 dalykinių filialų darbuotojų susirinkimų, dalis iš jų nuotoliniu būdu. Buvo aptarti bibliotekų darbo 2019 m. rezultatai ir veiklos 

2020 m. uždaviniai, renginių organizavimo ypatumai, konsultuojama projektų rengimo klausimais, dalijamasi įvairiuose 

seminaruose ir mokymuose įgytomis žiniomis. 

2020 metais: surinktos, patikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį viešosios bibliotekos ir filialų veiklos 

statistinės ataskaitos, parengta 2019 m. metodinės veiklos ir filialų darbo tekstinė ataskaita. Sudarytas bendras 2020 m. Viešosios 

bibliotekos ir filialų veiklos planas, išanalizuota 2019 m. rajono filialų veikla ir parengtas pranešimas. Pasiūlytas kandidatas Metų 

bibliotekininko nominacijai. 2019 m. Metų bibliotekininke tapo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viešvilės 

filialo bibliotekininkė Vilija Platonovienė. Taip pat pasiūlytas kandidatas Klaipėdos regiono bibliotekų geriausio 2019 metų 

bibliotekininko nominacijai „Jonvabalis“. Šis apdovanojimas už profesionalumą darbe, patrauklių erdvių skaitytojams kūrimą, 

bendruomenės telkimą, šiuolaikiškų ir aktualių užimtumo veiklų inicijavimą buvo skirtas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Viešvilės filialo bibliotekininkei Vilijai Platonovienei. 

Jurbarko rajono bibliotekos aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, mokyklomis, kitomis organizacijomis, 

ieško naujų darbo formų. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai savo darbe taiko LNB Bibliotekininkystės centro darbuotojų 

parengtas rekomendacijas leidinyje „Šiandien aktualu“, „Tarp knygų“, nuolat atnaujina žinias mokymuose ir seminaruose, semiasi 

patirties stebėdami kolegų darbą kitų rajonų bibliotekose. Įgytos žinios pritaikomos darbe. 

 

8. Bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis bibliotekomis, institucijomis, organizuoti 

renginius, dalyvauti bendroje projektinėje veikloje. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko diskusija Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato iniciatyvos „Citizen V“ 

biologinės įvairovės ir jos išsaugojimo tema. Diskusijoje, kurioje dalyvavo jaunimo atstovai iš viso Jurbarko rajono, kūrė 

projektus ir generavo idėjas, kaip galima prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo, taršos mažinimo bei kitų problemų 

sprendimo.  

Tradicinis Žemaitijos regiono bibliotekininkų susitikimas „Bibliotekų spiečius 2020“ įvyko rugsėjo 4–5 dienomis 

Raudonėje. Dešimt komandų iš vakarų Lietuvos, svečiai iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos kultūros tarybos atstovai dalijosi 

patirtimi ir įžvalgomis diskusijoje „Bibliotekininkų vaidmuo regione – kas yra biblioteka šiandien?“ Kiekviena biblioteka 



  

pristatė įdomiausias savo vykdomas veiklas, dalijosi gerąja patirtimi.  

Rengiant kultūrinę programą, prisidėjo viso Jurbarko rajono kultūros darbuotojai: Jurbarko, Veliuonos, Mažosios 

Lietuvos krašto kultūros centrų, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus, Veliuonos krašto istorijos muziejaus 

darbuotojai ir kolektyvai, Panemunių regioninio parko darbuotojai. 

Darbuotojai lankėsi Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje, su kolegomis 

dalijosi darbo praktika ir gerąja patirtimi. 
Viešoji biblioteka, organizuodama įvairius renginius, akcijas, įgyvendindama projektus, bendradarbiauja su mokyklomis, 

kultūros centrais, muziejais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos verslininkais, kitų miestų ir apskričių 

bibliotekomis. Veiklose aktyviai dalyvauja bibliotekos skaitytojai, vietos bendruomenė. 

Lapkričio mėnesį Viešoji biblioteka įsijungė į projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 

sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“. Projektą inicijavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka, vykdo Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, finansuoja LR Kultūros ministerija.  

9. Kaupti, analizuoti bibliotekų veiklos rodiklius, tirti bibliotekos vartotojų poreikius, numatyti priemones veikloms 

gerinti. 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) LIBIS statistikos modulyje pateikta 2019 m. statistinė 

ataskaita. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai (KLAVB) ir Lietuvos nacionalinei  Martyno Mažvydo bibliotekai 

pateikta bibliotekos veiklos ataskaita. Bibliotekos darbuotojams pristatyta 2019 m. veiklos rezultatų analizė ir rekomendacijos.  

2020 m. balandžio 3 d.–gegužės 25 d. vyko Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų poreikių ir 

nuomonės tyrimas. Į anketos klausimus atsakė 100 respondentų. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose nuolat vyksta dialogas su 

skaitytojais siekiant sužinoti, kokių paslaugų jie pageidauja, kokių knygų tikisi rasti knygų fonduose.  

Kita 2020 

metais įstaigos 

vykdyta veikla 

 

Viešoji biblioteka ir filialai aktyviai dalyvavo tradicinėje skaitymo skatinimo akcijoje „Skaitymo iššūkis“ – Klaipėdos 

regione užėmė antrąją vietą.  

Nuo 2018 m. Viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja akcijoje „Atverk duris vasarai“. 2020 m. Viešojoje bibliotekoje 

kiekvieną vasaros šeštadienį vyko vaikams ir visai šeimai skirtos laisvalaikio veiklos. Akcijos veiklos vyko Armeniškių, Girdžių, 

Juodaičių, Raudonės, Rotulių, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų,  Stakių, Šimkaičių, Viešvilės, Tamošių filialuose.  

Viešvilės filialas dalyvavo projekte „Atsakingas skaitytojas“, pagal surinktų elektronikos atliekų kiekį užėmė antrą vietą 

Lietuvoje ir laimėjo prizą – 500 eurų vertės kuponą knygoms įsigyti. Viešoji biblioteka buvo trečia (300 Eur).  

Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo ir kitose akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Metų knygos rinkimai“, „Saugaus 

interneto savaitė“, „Savaitė be patyčių“, „Knygų Kalėdos“. Pavasarį dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną, Viešosios 

bibliotekos ir filialų darbuotojos siuvo apsaugines veido kaukes, kurias dovanojo Jurbarko gydymo įstaigoms ir tiems, kam jų 

trūko. 

Viešoji biblioteka įsijungė į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  paskelbtą akciją ir 3D spausdintuvu 

spausdino rėmelius (laikiklius) apsauginiams veido skydeliams. Pirmieji skydeliai Jurbarko ligoninę pasiekė balandžio 8 d.   



  

Rugsėjo 28 d. Viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyroje startavo nauja rubrika „Labas, ką skaitai?“, kurioje skaitytojai 

pasakojo apie savo skaitymo įpročius, perskaitytas knygas. 2020 m. buvo pakalbinti trys bibliotekos skaitytojai. 

Viešojoje bibliotekoje vyko kraujo donorystės akcijos. Lietuvos nacionalinio diktanto rašymo iniciatyva taip pat buvo 

vykdyta bibliotekoje ir filialuose.  

 

Korupcijos prevencija įstaigoje 2020 metais. 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių 

planas patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 2-34.  

 

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos  partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės). 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra bendruomenės kultūros ir žmonių bendravimo centras. Patalpomis naudojasi įvairios 

neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės organizacijos. Bendroms veikloms ir iniciatyvoms rajono bibliotekininkai susijungia rajono kultūros 

centrų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. Bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo ir  Naujamiesčio progimnazijomis, Jurbarkų darželiu-mokykla, 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla ir Jurbarko vaikų darželiu „Nykštukas“, Jurbarko vaikų dienos centru. Įgyvendinant projektą „Edukacijų platforma“ 

prisidėjo savanoriai „Jurbarkas gyvas“. Projekto partneris – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija. Taip pat 2020 m. buvo bendradarbiaujama 

su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jurbarko skyriumi, Jurbarko krašto, Smalininkų senosios technikos muziejais, Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatu, Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriumi, mokyklomis, laikraščiais „Mūsų 

laikas“ ir „Šviesa“, „Balticum“ televizijos Jurbarko padaliniu. Dėl praktinio mokymo pasirašyta sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu. 

Plėtojant ir stiprinant partnerystę su kitomis įstaigomis bei organizacijomis įgyvendinti projektai, organizuoti kultūriniai renginiai, skatintas 

skaitymas, puoselėtos ilgametės tradicijos, bet ieškojome ir naujų darbo formų. 

 

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas. 

2019 m. įstaigos 

veiklos ataskaitoje 

nurodytų problemų 

(iš)sprendimas  

Bibliotekų materialinės bazės gerinimas. 

Jurbarko rajono bibliotekų materialinė bazė gerėja – kasmet atnaujinamos arba remontuojamos bent vieno filialo 

patalpos. 2020 m. atsinaujino Skirsnemunės filialas – buvo pakeista grindų danga, perdažytos sienos, lentynos.   

Bibliotekos veiklų ir paslaugų įvairovės didinimas. 

Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja projektinėje veikloje. 2020 m. projektinės paraiškos buvo teiktos 

Lietuvos kultūros tarybai, Jurbarko rajono savivaldybei, programai „Erasmus+“, buvo vykdomos tęstinės projektinės veiklos, 

vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas. Projektų finansavimui 2020 m. buvo skirta 72 862,78 eurai.  

Esamos įstaigos 

problemos ir jų 

sprendimas 

Bibliotekų materialinės bazės gerinimas. 

2021 m. numatyta įvesti automatizuotą vartotojų aptarnavimą paskutiniuose filialuose: Juodaičių, Šimkaičių, 

Pašaltuonio, Baltraitiškės ir Seredžiaus. Problemų kelia pasenusi darbuotojų kompiuterinė ir programinė įranga – 

neužtikrinamos darbo priemonės. 

Atkreiptinas dėmesys ir į patalpas – Pilies  I filiale neišspręsta šildymo problema, Šimkaičių filialas nepritaikytas 



  

darbuotojui su judėjimo negalia, Stakiuose nesutvarkytas sanitarinis mazgas, Tamošių filiale įrengiant muziejaus ekspoziciją 

reikalingas remontas, taip pat Klausučių filialas perkeliamas į naujas patalpas mokykloje, atnaujinta erdvė sudarytų 

patrauklesnes sąlygas lankytojams.  

Viešosios bibliotekos pastatas modernus, tačiau problemų kelia stiklai – sudėtinga reguliuoti patalpų temperatūrą – 

žiemą foje labai šalta, o vasarą – didžiulis karštis, galimybė taupyti, subalansuoti atsirastų apklijavus langus specialia plėvele, 

kuri sumažintų pralaidumą.  Taigi, problemą būtina spręsti: apklijuoti langus specialia plėvele, kuri sumažintų saulės spindulių 

pralaidumą, įrengti kondicionavimo sistemas.  

Galimos (tikėtinos) 

įstaigos problemos 

ir jų sprendimas 

Tikėtina, kad ir 2021 m. mažės vartotojų bei lankytojų skaičius. Daugėja filialų, kurių teritorijose vaikų gyvena labai 

mažai, ne visi jie yra bibliotekų vartotojai ir bibliotekos vaikų sulaukia tik vasaros atostogų metu. Vyresnio amžiaus žmonės 

sensta, jiems tampa sunku pasiekti biblioteką, skaityti. Vienas būdas šiai problemai švelninti – organizuoti veiklas pagal 

vietinių gyventojų pomėgius, atkreipti  dėmesį į užimtumo organizavimą atostogų metu, teikti knygų pristatymo į namus 

paslaugą, telkti bendruomenę bibliotekose, bendradarbiaujant su šalia esančiomis įstaigomis bei organizacijomis, siūlyti platų 

paslaugų spektrą. 

 

Papildoma informacija apie įstaigą. 

Informacijos apie 

įstaigos veiklos 

sklaida 

Jurbarko viešoji biblioteka didelį dėmesį skiria veiklos viešinimui, ryšiams su visuomene ir žiniasklaida, taip renginiai 

sulaukia daugiau lankytojų, sulaukiama grįžtamojo ryšio – atsiliepimų apie bibliotekos veiklą. 

Apie bibliotekas dažniausiai rašo vietinių spaudos leidinių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ redakcijų darbuotojai, filmuoja, 

reportažus ir interviu rodo „Balticum televizijos“ vietos padalinio darbuotojai. Mėnesio kultūros renginių planai publikuojami 

Jurbarko rajono savivaldybės ir Viešosios bibliotekos tinklapiuose.  

Anonsuojant renginius ir paslaugas naudojamos įvairios reklamos priemonės: afišos (platinamos mokyklose, Jurbarko 

kultūros centro, kituose mieste esančiuose reklamos stenduose), lankstinukai, skrajutės (dalinamos skaitytojams kviečiant 

asmeniškai), skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės ir Viešosios bibliotekos tinklapiuose, socialiniame tinkle „Facebook“, 

nuolatiniams lankytojams pranešama elektroniniu paštu ar telefonu. 

2020 m. spaudoje paskelbtos 95 publikacijos apie Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Iš jų: 

„Tarp knygų“ – 1, „Mūsų laikas“ – 31, „Šviesa“ – 46, El. erdvėje  (www.jurbarkas.lt, www.musulaikas.lt, www.voruta.lt  ir 

kit.) – 17 ir Balticum televizijos „Jurbarko žinios“ transliavo 36 reportažus. 

Informacija apie Jurbarko viešosios bibliotekos darbą, renginius skelbiama bibliotekos svetainėje www.jurbarko-rvb.lt, 

Viešosios bibliotekos ir filialų „Facebook“ paskyrose.  

Kita informacija             Platesnis Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos aprašymas svetainėje – 

http://www.jurbarko-rvb.lt/images/VB_2020%20m%20%20ataskaita.pdf 
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Savivaldybės biudžeto lėšos. 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti) 
679 628 621 467 692 805 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto 

lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2018–2020 m. (gruodžio 31 d.); iš jų 

578 300 

85 % 

612 876 

98 % 

688 206 

99 % 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 11 728 24 592 13 424 

Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 493 900 523 367 596 380 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti 
60 120 37 323 27 973 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 36 697 20 831 12 383 

Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 79 % 82 % 85 % 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

616 553 

98 % 

631 827 

99 % 

691 205 

99 % 

Kreditinis įsiskolinimas 2018–2020 m. (gruodžio 31 d.) 1 719 0,00 0,00 

 

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas. 

Per 2020 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 1578 

Per 2020 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 1042 

Per 2020 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 156019 

 

 

 

 

Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas. 

Fondas, programa į kurią teikti projektai Pateiktų projektų 

skaičius 

Pateiktas finansinis 

poreikis, Eur 

Gautas 

finansavimas, 

Eur 

Pateikta projektų į savivaldybės vykdomas finansavimo programas  18 23 498 21 935 

Pateikta projektų į kitus fondus 11 103 256 4 991 

 

Finansinės veiklos tikrinimai. 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne 



  

Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 

darbai gerinant finansinę veiklą 

 

 

 

Bibliotekos direktorė      _____________________                                                            Rasida Kalinauskienė  

                         parašas 

 

________________________ 

 

 


