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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 2020 m. balandžio 10 d. raštą Nr. 7-35 „Dėl 
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos pateikimo“, 
Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai 
(pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Elektroninio dokumento
nuorašas



PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-118

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(kultūros įstaigos pavadinimas)

DIREKTORĖ RASIDA KALINAUSKIENĖ
(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

2019  METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-04-10 Nr. 7-35 

(data)
Jurbarkas

(sudarymo vieta)

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.

1. Pagrindinė problema Bibliotekoje yra jaunimo iki 29 m. sudominimas ir pritraukimas į veiklas. 
Šiuo tikslu antra vasara iš eilės dirbta ir vasaros šeštadieniais, vykdytos įvairios edukacijos, užimtumas, tai buvo iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ dalis. Už 

sėkmingai įgyvendintą iniciatyvą biblioteka įvertinta kelione į Lenkiją. Taip pat jaunimui pritraukti startavo projektas „Edukacijų platforma“. Projekto tikslas – didinti 
bendruomenės įsitraukimą į socialinių problemų sprendimą Jurbarko mieste per socialinę atskirtį patiriančių šeimų, vaikų ir paauglių įtraukimą į įvairias veiklas. 
Įgyvendinant projektą, buvo atnaujintas Vaikų literatūros skyrius: pakeista kiliminė danga, įrengta stumdoma pertvara tarp žaislotekos ir kompiuterių skaityklos, įsigytas 
interaktyvus ekranas, baldai. Patalpose įrengta edukacijai ir pramogoms skirta erdvė. 

2. Kita įstaigos problema yra tai, kad filialuose neužtikrinamos minimalios darbo sąlygos – netinkami sanitariniai mazgai, reikalingas patalpų remontas, 
bibliotekinio inventoriaus atnaujinimas, priešgaisrinė apsaugos sistema įrengta tik 19-oje filialų iš 24, Kartupių filiale neįrengtas žaibolaidis. Skaitytojų aptarnavimo 
posistemė LIBIS neįrengta aštuoniuose filialuose, šalies mastu esame paskutinėje vietoje. 2019-ais metais automatizuotas vartotojų aptarnavimas įvestas Klausučių, 
Vadžgirio ir Veliuonos filialuose. 2018-ais metais automatizuotas vartotojų aptarnavimas įvestas penkiuose filialuose. 

3. 2019 m. įgyvendinti įvairūs projektai iš skirtingų finansavimo šaltinių, ieškota naujų Bibliotekos veiklos formų, paslaugos priartintos prie skaitytojų: 



dalyvauta Knygų mugėje. Vykdytas Vietos veiklos grupės „Nemunas“ projektas „Biblioteka kitaip“, įvyko vienuolika virtualių užsiėmimų, Kultūros tarybos projektas 
„Pasimatymai rašytojų giraitėje“, Veliuonos rašytojų giraitėje pastatyti suoliukai, įrengtos informacinės lauko lentelės prie rašytojų vardinių ąžuolų (2 500,00 Eur), 
parengtos ir įgyvendinamos šešios Kultūros paso programos: „Nematau, bet nesiskiriu“ (skirtingoms dviem amžiaus grupėms), „Nuo piliakalnio iki piliakalnio“, 
„Literatūros pamoka kaip spektaklis“, „Raudonės rezidencinė pilis“. Viktorina“,  „Sakale, lėk“, taip pat vykdomos trys 2018 metų programos. Startavo projektas „Ratuota 
biblioteka – mobili pramoga“, skirtas įvairaus amžiaus žmonėms, gyvenantiems kaimiškose vietovėse. Projekto metu buvo sukurtas mobilios bibliotekos tinklas, kurio 
metu į Rutkiškių, Pavidaujo, Vertimų ir Paskynų kaimus vyko bibliobusas. Per 2019 metus 14 kartų lankytojai aptarnauti bibliobuse, buvo galima naudotis knygomis, 
periodiniais ir informaciniais leidiniais, dalyvauti edukacijose.

Parengta ir įgyvendinta vienuolika kultūrinės veiklos programų, kurioms gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto.
              4. 2019-ais metais įstaiga plėtojo tarptautines ir tarpinstitucines partnerystes, organizavo efektyvias komunikavimo priemones.
              Biblioteka yra populiariausias bendruomenės kultūros ir žmonių bendravimo centras. Intensyvėjant diskusijai dėl demografijos tendencijų valdymo, rajono 
patrauklumo kūrimo, kultūros sistemos patrauklumo didinimo, biblioteka turi viziją pristatyti save  kaip vieną iš galimų sisteminių  problemų sprendimo  būdų. Siekiama 
stiprinti informacinę, edukacinę, kultūrinę bazę, kurti naujas paslaugas vartotojams, plėsti partnerystę ir bendradarbiavimą darbo su šeimomis srityje, inicijuoti patirties 
ir idėjų sklaidą.
Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą.

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 2
Darbo įstaigoje stažas (nuo) 2018 m. kovo 1 d.
Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai) 2
2019 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 
reglamentavimu, darbuotojų saugumo bei lygių 
galimybių įstaigoje užtikrinimu

Inicijuotos, telktos ir sudarytos darbo grupės bibliotekos strateginiam ir metiniam veiklos planams 
parengti. 2019 m. sausio 25 d. Nr. 2-6 patvirtintas 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, nustatyti 
veiklos prioritetai. Atsižvelgiant į juos 2019 m. sausio 25 d. Nr. 2-7 patvirtintas 2019 m. veiklos planas. 
2019 m. sausio 7 d. patvirtintos naudojimosi Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka 
taisyklės. Aktualizuoti jungtinę veiklą vykdančių filialų ir Skaitytojų skyriaus vedėjo, darbuotojų 
pareigybių aprašymai, vidaus darbo tvarkos taisyklės. 2019 m. birželio 4 d. patvirtinta 
bibliotekininkų atestavimo tvarka. Atestuoti 23 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos bibliotekininkai, kuriems už labai gerą darbą pasiūlyta 5 proc. aukštesnis tarnybinio 
atlyginimo koeficientas. Atnaujinta saugos ir sveikatos komiteto sudėtis, patvirtintas nelaimingų 
atsitikimų darbe bei incidentų darbe, aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo tvarkos 
aprašas. Parengta darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 
darbuotojų neblaivumo ir apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos 
aprašas. Atliktas darbuotojų profesinės rizikos vertinimas. 

2019 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 
administravimu bei valdymu

Tvirtintos bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos 2019 metams. Parengti įsakymai dėl įstaigos 
valdymo struktūros, darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies arba kintamosios dalies 
dydžių nustatymo, priemokų, komisijos sudarymo nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio 
turto nurašymui. Aktualizuotos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų Dalyvauta mokymuose: „LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai 2019 m.: darbo teisinių 



2019 metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 
įgyvendinimas

santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo aktualijos, „Nemokamos filmų bazės internete: 
pristatymas ir patarimai“, „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojų 
veikloje“. Išklausyta anglų kalbos programa B1.1. lygiu. Kelta kvalifikacija projekto 
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 
skaitmeninio raštingumo „Skaitmeninių lyderių ir konsultantų mokymuose.

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 
kompetencijos 2020 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 išteklių valdymo.  

Žmogiškieji ištekliai.
Darbuotojų skaičius Etatų skaičius

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius: 50 47,5

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius 40 35,25

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius 10 12,25

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

16 1 2 1 19 1 2 1 2 5

Įstaigos veiklos planavimas, įgyvendinimas ir tobulinimas.
Įstaigos metinis veiklos planas Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. 2-7
2019 m. įstaigos 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.

2019 metų įstaigos pagrindinių veiklos tikslų 
įgyvendinimas (kiekybiniai ir kokybiniai 
rodikliai)

1. Teikti aukštos kokybės, įvairias, kiekvienam gyventojui prieinamas kultūros paslaugas.
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buriasi įvairios bendruomenės grupės – 
skaitytojai, Trečiojo amžiaus universiteto studentai, jaunieji šachmatininkai, Jurbarko rajono jaunimo 
iniciatyvos centro savanoriai. Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai – susitikimai su rašytojais, 
aktoriais, meno veikėjais, eksponuojamos literatūros ir meno darbų parodos.
Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Vyksta tęstinis projektas 
„Biblioteka kitaip“, kurio veiklos prasidėjo 2018 m. Šiais metais projektines veiklas vykdo filialų 
bibliotekininkės. Vadžgirio filialo vyresn. bibliotekininkė Erika Žievienė organizuoja edukacijas, 
kurios transliuojamos į Eržvilko, Skirsnemunės, Viešvilės ir Žindaičių filialus. Visuose penkiuose 
filialuose susirinkę vaikai nuotoliniu būdu užsiima ta pačia veikla. 
2019 m. gegužės 5 d. pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis dėl projekto „Ratuota biblioteka – 
mobili pramoga“ įgyvendinimo. Viso projekto vertė – 22352,07 Eur, iš jų 2019 m. panaudota 12 
134,45 Eur. Projektas vyks iki 2021 m. birželio 1 d. Projektas skirtas atokių gyvenviečių, kuriose nėra 
bibliotekų (Paskynai, Pavidaujys, Rutkiškiai, Vertimai), gyventojams. Į minėtas gyvenvietes projektui 
pritaikytu senuoju bibliotekos autobusu periodiškai vyksta bibliotekos darbuotojai, kurie ne tik veža 
skaitytojams knygas ir periodiką, bet ir veda įvairias edukacijas. Rugpjūčio 24–26 dienomis projektai 
„Biblioteka kitaip“ ir „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“ buvo pristatyti Kaune vykusioje parodoje 
„INNO Panorama“.
2019 m. spalio 25 d. pasirašyta sutartis dėl bibliotekos projekto „Edukacijų platforma“ finansavimo iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Bendra projekto vertė 23 000 Eur, iš ES struktūrinių fondų 
skiriama 19 320 Eur. Projekto tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimą į 
bendruomenę, įveikti socialinę atskirtį, skatinti jų kūrybiškumą, ugdyti skaitmeninį raštingumą, 
bendravimo įgūdžius. Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2019 m. spalio 25 d. ir baigsis 2020 m. 
lapkričio 25 d.
2019 m. Veliuonos filialas įgyvendino projektą „Pasimatymai rašytojų giraitėje“. Projektui 2 500 Eur 



skyrė Lietuvos kultūros taryba, 750 Eur Jurbarko rajono savivaldybė. 
Bibliotekoje vykdyta komunikacijos kampanija „ES drauge saugiau“, kurios tikslas – plačiau 
informuoti apie tai, kaip ES saugo savo piliečius nuo globalių grėsmių ir kitų pavojų, todėl įgyvendinti 
Europos komisijos projektai „ES drauge saugiau“ (500 Eur) ir „Europos diena“ (700 Eur).
Viešoji biblioteka ir filialai kiekvienais metais Jurbarko rajono savivaldybės kultūros programai 
pateikia daug projektų. 2019 m. finansavimas skirtas devyniems projektams: „Kino naktis“, Jurbarko 
rajono kraštotyros konferencija „Kad vaikai pažintų žemę, kuri juos peni ir nešioja“, „Kalėdinių 
meduolinių namelių miestelis“, „Girdžių filialo 70 metų jubiliejaus šventė“, Girdžių istorijos 
puslapiai“, „Tradicinis novelės vakaras Veliuonoje – 2019“, „Vasaros skaitymo ir kūrybos draugystė“ 
(Šimkaičių filialas), „Vaikų vasaros stovykla: atostogos išmaniai ir kūrybingai“ (Tamošių filialas), 
„Vaikų vasaros stovykla: Skaityk, sportuok, pažink“ (Juodaičių filialas), „Vaikų vasaros stovykla: 
Judėk ir tobulėk – vasarą pailsėk“ (Pašaltuonio filialas). Bendra projektams skirta suma – 1 500 Eur. 
2019 m. rugpjūčio mėnesį viešoji biblioteka organizavo kelionę į jaunimo stovyklą Belgijoje, 
Laakdalyje. Šiai kelionei buvo skirti 1 335 Eur. Taip pat jaunimo užimtumui organizuota naktiniai 
žaidimai „LAN party“ ir „Vaiduoklių namas“.
2019 metais parengta 427 literatūrinės ir meno parodos (76 Viešojoje bibliotekoje, 351 filialuose), 
suorganizuoti 538 renginiai (86 Viešojoje bibliotekoje, 452 filialuose). Renginiuose apsilankė – 11 
275 lankytojai (2 584 Viešojoje bibliotekoje, 8 691 filialuose).
2019 m. bibliotekoje užregistruoti 5 514 vartotojai (2 038 Viešojoje bibliotekoje, 3 476 filialuose). 
Bibliotekose apsilankė 88 592 lankytojai (31 664 Viešojoje bibliotekoje, 56 928 filialuose). 
Skaitytojams buvo išduota 140 053 spaudinių (40 956 Viešojoje bibliotekoje, 99 097 filialuose). 
Vartotojams suteikti 7434 interneto seansai. 
Vartotojams rajono bibliotekose skirta 319 darbo vietų, iš jų: Viešojoje bibliotekoje – 90, Smalininkų 
m. filiale – 9, kaimo  filialuose – 220.
Rajono bibliotekose vartotojams įrengtos 84 kompiuterizuotos vietos su interneto prieiga. Iš jų: 
Viešosios bibliotekos vartotojams skirta 23 kompiuterizuotos darbo vietos, Smalininkų m. filiale – 3, 
kaimo filialuose – 58. 
Darbuotojams rajono bibliotekose skirta 46 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga: 
Viešojoje bibliotekoje – 20, Smalininkų m. filiale – 2, kaimo filialuose – 24. 
Viešosios bibliotekos ir filialų darbo valandos:

• Viešojoje bibliotekoje – 8–18 val., šeštadieniais – 10–16 val.
Filialuose dirbama:

• pilnu etatu  ir 1,5 etato dirbančiuose  (10 fil.)  8–17 val., 9–18 val.



• 0,75 etato dirbančiuose (4 fil.) 9–15 val., 9–16 val.
• 0,5 etato dirbančiuose (10 fil.) 11–15 val., 12–16 val., 13–17 val. 
• Jungtinę veiklą vykdančiuose filialuose (Skirsnemunės ir Seredžiaus) 8–17 val.

Bibliotekos skaitytojai gali naudotis tarpbibliotekiniu abonementu – skolintis reikalingus dokumentus 
iš kitų Lietuvos bibliotekų. Tokia galimybe 2019 m. pasinaudojo 7 vartotojai, kuriems buvo parsiųsta 
12 dokumentų.
Vartotojai bibliotekos paslaugomis gali naudotis ne tik pačioje bibliotekoje, bet ir nuotoliniu būdu: 
atlikti dokumentų paiešką elektroniniame bibliotekos kataloge, užsakyti ir rezervuoti leidinius, 
pratęsti dokumento grąžinimo terminą. Nuotoliniu būdu 2019 m. skaitytojai rezervavo ir pasiėmė 758 
leidinius. 
Vartotojai gali naudotis nuotolinių užklausų paslauga „Klausk bibliotekininko“. 2019 m. buvo gautos 
4 užklausos, atsakyta į 4.  
Vartotojams, kurie bibliotekos darbo metu negali grąžinti knygų, patogu tai padaryti bet kuriuo paros 
metu per savitarnos įrenginį.  Šiuo būdu 2019 m. buvo grąžinti  509 dokumentai. 
Jurbarko miesto, Girdžių, Seredžiaus ir Vadžgirio filialuose vaikai turi galimybę dalyvauti 
neformalaus švietimo programose „Pažink ir atrask 2“, „Laiptai į kūrybą“, „Šaškių mokyklėlė“, 
„Kūrybinis loftas“.  
2019 m. vykdyta 10 Kultūros paso programų, skirtų 1–12 kl. moksleiviams: „Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas“, „Nematau, bet nesiskiriu“, „Nuo piliakalnio iki piliakalnio“, „Literatūros pamoka kaip 
spektaklis“, „Muzikos enciklopedija: pažintis su pučiamaisiais instrumentais“, „Raudonės 
reprezentacinė pilis“, „Sakale, lėk!“, „Kūrybos galia ir teatras“, „Mandalos mūsų gyvenime“, „Dailės 
terapijos užsiėmimai“.  
Jurbarko viešoji biblioteka jau trečius metus įgyvendina suaugusiųjų neformalaus švietimo programą, 
kurios veikloje dalyvauja bibliotekos „KNYGIŲ klubas“. 2019 m. įgyvendinamas projektas „Senti – 
tai nedingti iš visuomenės“, kurio veikloms įgyvendinti skirta 500 Eur. Pagyvenę žmonės vyksta į 
ekskursijas, lanko parodas, dalyvauja susitikimuose su rašytojais, knygų aptarimuose. 
Rugsėjo 2 d. viešosios bibliotekos ir Vadžgirio filialo darbuotojos dalyvavo tradicinėje Rugsėjo 1-
osios šventėje Jurbarko jaunimo parke. 
2. Vykdyti Jurbarko krašto rašytinio paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti 
literatūrinius šaltinius, kraštotyros medžiagą ir kitus dokumentus, reikalingus gyventojų 
aptarnavimui.
Bibliotekos kraštotyros fondas nuolat papildomas kraštotyros darbais. 2019 m. pateikti 22 nauji 
darbai: 15 bibliotekos filialų metraščių, 4 mikrorajonų kronikos, 3 originalūs darbai.



Kraštotyros fondas papildomas kopijuojamais straipsniais iš rajono ir respublikinės spaudos, interneto 
portalų. 2019 m. buvo nukopijuoti 784 straipsniai, 155 – išspausdinti. Į bylas įsegta 475 dokumentai. 
Lapkričio 14 d. bibliotekoje vyko Jurbarko rajono kraštotyros konferencija „Mažoji architektūra 
Jurbarko rajone. Jos formos ir įvairovė“, po kurios bibliotekos kraštotyros  fondas pasipildė naujais 
darbais. Sukurtas Krašto paveldo gidas, užfiksuoti mūsų rajono lankytini objektai, parengtas 
maršrutas. 
Dalyvaujama analizinės bibliografijos duomenų bazės kūrime, aprašomi ir siunčiami analiziniai įrašai 
į NBDB. 2019 m. parengti 945 analiziniai įrašai iš vietinių laikraščių „Šviesa” ir „Mūsų laikas“. Šie 
įrašai eksportuoti į NBDB duomenų bazę. 
3. Kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentų fondą. 
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka savo fondą papildė 4 813 fiz. vnt. (2779 pav.) 
dokumentų. Pagrindiniai dokumentų gavimo šaltiniai buvo Kultūros ministerijos lėšos dovanos, 
parama, savivaldybės lėšos. 
2019 m. Kultūros ministerija naujų dokumentų įsigijimui skyrė 22 063 Eur. Nupirkti 2262 fiz. vnt. 
943 pavadinimų dokumentai. 
Jurbarko rajono savivaldybė periodinių leidinių prenumeratai 2019 m. skyrė 15 000 Eur ir 1 000 
Eur knygoms. Viešajai bibliotekai ir jos filialams užprenumeruoti 9 pavadinimų laikraščiai ir 52 
pavadinimų žurnalai. Iš savivaldybės lėšų skirtų knygoms buvo nupirktos 119 fiz. vnt. (17 
pavadinimų).
Bibliotekai buvo dovanoti 1 964 fiz. vnt. (1 590 pav.) dokumentų. Iš jų skaitytojai – 1 429 fiz. vnt. (1 
310 pav.), kiti įvairūs tiekėjai (knygų autoriai, leidyklos ar kitos institucijos) – 535 fiz. vnt. (301 pav.).
Paramos būdu buvo gauta 184 fiz. vnt. knygų. Paramą knygomis šiais metais suteikė UAB Dominicus 
Lituanus 144 fiz. vnt. (17 pav.) ir VšĮ Gelmės 40 fiz. vnt. (8 pav.).
2019 m. buvo atlikti planiniai Lybiškių ir Kartupių fondų patikrinimai. Seredžiuje fondo patikrinimas 
vyko keičiantis filialo darbuotojams. 
4. Atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, įdiegti naujas technologijas. 
Nuolat gerėja bibliotekos filialų materialinė bazė. Į Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės 
mokyklos patalpas perkeltas viešosios bibliotekos Smalininkų miesto filialas. Biblioteka įsikūrė 
šviesiose patogiose patalpose, pagerėjo sąlygos ir lankytojams, ir darbuotojoms. Liepos 20 d. 
miestelyje vyko akcija „Iš rankų į rankas“, kurios metu gyva žmonių grandine iš senųjų patalpų į 
naująsias keliavo knygos. Tą pačią dieną įvyko ir naujųjų patalpų atidarymas. 
Viešvilės filiale atliktas kosmetinis patalpų remontas.



IT ūkį sudaro 130 kompiuterių, iš jų 84 vartotojams, 46 darbuotojams: 
• Viešojoje bibliotekoje – 43, iš jų 23 vartotojams, 20 darbuotojams;
• Smalininkų m. filiale – 5, iš jų 3 vartotojams, 2 darbuotojams;
• Kaimo filialuose – 82, iš jų 58 vartotojams, 24 darbuotojams.

Viešoji interneto prieiga teikiama viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose. 
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 4 236 kv. m, iš jų 3 176 kv. m naudingas:

• Viešojoje bibliotekoje – 2 151 kv. m, iš jų 1 516 kv. m naudingas;
• Smalininkų m. filiale – 88 kv. m;
• Kaimo filialuose – 1 997 kv. m, iš jų 1 572 kv. m naudingas. 

5. Pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės 
narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą, mokymąsi visą gyvenimą.
2019 m. suteikta 981 konsultacija darbo kompiuteriu ir interneto išteklių klausimais: viešojoje 
bibliotekoje – 537, filialuose – 444. Konsultacijos teikiamos pageidaujamomis konkrečiomis 
temomis, pavyzdžiui: elektroninis paštas, skaipas,  feisbukas, e-bankininkystė, ESO el. paslaugos, e-
prekyba, e-valdžia, registracija pas gydytojus, paieška internete. Gyventojai mokomi naudotis 
elektroniniu bibliotekos bei suvestiniu katalogais, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, 
dokumentų fondais, taip pat internetu užsisakyti, rezervuoti ar prasitęsti dokumentų skolinimosi 
terminus. 
2019 m. viešoji biblioteka ir filialai įsijungė į projektą „Prisijungusi Lietuva“, kurio tikslas – padėti 
gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei 
internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Apmokomi ir visiškai neturintys darbo su kompiuteriu 
įgūdžių gyventojai, ir jau pažengę, t. y. norintys pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias. 
Mokymai, kuriuose dalyvavo 153 žmonės, jau vyko viešojoje bibliotekoje, Baltraitiškės, Kartupių, 
Paulių, Stakių, Šimkaičių ir Vadžgirio filialuose. 
Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“ vyko akcija „Senjorų dienos internete“. Vyko individualūs 
mokymai. Mokėsi 5 asmenys. Mokymų ir konsultacijų bendra trukmė 186 val. 
Filialuose vartotojai naudojasi spausdintuvais, kopijavimo aparatais. Bendras viešosios bibliotekos 
filialų interneto seansų skaičius 2019 m. – 7434.
2019 m. viešojoje bibliotekoje 586 gyventojai pateikė kompiuterinio raštingumo užklausas. 
Skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 125 gyventojai. 



6. Sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių 
atnaujinimo renginiuose, šviesti juos aktualiais klausimais.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją. Nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka, Tauragės rajono savivaldybės 
Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka rengė seminarus, stažuotes, mokymus, skirtus profesinei 
kvalifikacija kelti. Mokymai vyko ir Jurbarko viešojoje bibliotekoje.
Kasmėnesiniuose filialų pasitarimuose, kurie vyksta viešojoje bibliotekoje, aptariami aktualūs 
klausimai, dalijamasi seminaruose ir mokymuose įgyta patirtimi. Vyksta ir išvažiuojamieji 
susirinkimai, kurių metu pasirinkto filialo darbuotoja priima koleges iš kitų filialų, dalijasi darbo 
patirtimi. 
2019 m. vasario 21 d. viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai vyko į Vilniaus knygų mugę. Mugėje 
„Bibliotekų erdvėje“ buvo pristatytas bibliotekos projektas „Biblioteka kitaip“.
Kovo 20 d. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko projekto 
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ pristatymas ir 
darbinis pasitarimas. Jame dalyvavo Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų bibliotekininkai, 
būsimieji projekto lektoriai. Renginio metu pristatyta projekto mokomoji medžiaga ir mokymų 
organizavimo metodika.
Balandžio 26–27 d. viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai vyko į edukacinę išvyką „Rezultatais 
grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“. 
Gegužės 22 d. viešojoje bibliotekoje vyko skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų 
mokymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. 
Gegužės 23 d. viešojoje bibliotekoje lankėsi Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 
kolektyvas ir pristatė Jurbarko neįgaliųjų dienos centro lankytojams ir bibliotekininkams projektą 
„MINKŠTAI“. Pristatymas ir edukacinė veikla vyko viešosios bibliotekos parke kartu su terapiniu 
šunimi – Kuršiu.
Gegužės 29 d.  viešosios bibliotekos darbuotojai mokėsi dirbti su redagavimo videoprograma Shotcut 
bei nuotolinių mokymų platforma Moode.
Rugsėjo 13 d. viešojoje bibliotekoje vyko seminaras tėvams ir bibliotekininkams „Geresnės ugdymo 
kokybės link – tėvai kaip ugdymo partneriai“. 



Spalio 8 d. viešojoje bibliotekoje vyko informacinis-edukacinis renginys „Kartu: įtraukios bei saugios 
bendruomenės kūrimas“.
Spalio 15 d. viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis mokymo ciklo „Psichikos sveikatos kompetencijų 
didinimas įmonių darbuotojams“ užsiėmimas. Mokymuose, kuriuos inicijavo Jurbarko rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, dalyvavo viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai.
7. Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti darbo kontrolę ir stebėseną.
2019 m. rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodinė veikla buvo skirta kurti pozityvią 
socialinę aplinką, teikti paslaugas, atitinkančias bibliotekų lankytojų poreikius. Įvairiais kvalifikacijos 
kėlimo renginiais siekta ugdyti novatorišką, aktyvų, su bendruomene komunikuojantį bibliotekininką, 
užtikrinantį kokybišką vartotojų aptarnavimą. 

Bibliotekos aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, kitomis 
organizacijomis, ieško netradicinių darbo formų. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai savo 
darbe taiko LNB Bibliotekininkystės centro darbuotojų parengtas rekomendacijas, kurios skelbiamos 
leidinyje „Šiandien aktualu“, domisi leidinio „Tarp knygų“ ir internete skelbiamomis naujienomis. 
Pozityvi ir profesionali bibliotekų veikla – tai bibliotekininkų profesionalumo, įgytų žinių pritaikymo 
darbe rezultatas, tuo pačiu ir metodinės veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatas.
8. Bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis bibliotekomis, 
institucijomis, organizuoti renginius, dalyvauti bendroje projektinėje veikloje.
Kovo 14 d. viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai, prisidėję prie Kazickų fondo veiklos garsinimo 
rajone, konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ organizavimo, buvo pakviesti į Kazickų fondo 
rezidenciją aptarti ateities planų, būsimų veiklų. Pasibaigus aptarimui, bibliotekininkės lankėsi 
Vytauto Kasiulio dailės muziejuje – tai buvo Kazickų fondo dovana.
Balandžio 15 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi kolegos iš Kalvarijos. Susitikimo metu buvo 
dalinamasi patirtimi apie vykdomus projektus, lankytojams teikiamas paslaugas ir kitais darbo 
klausimais.
Rugsėjo 25 d. viešojoje bibliotekoje lankėsi „Energijos suvartojimo valdymas savivaldybėse“ 
(Municipality energy management (EUKI MEM) projekto vykdytojai su partneriais iš Vokietijos, 
Slovėnijos ir Bulgarijos. Susitikimo metu buvo aptartos galimos priemonės energijos suvartojimo 
mažinimui.
Spalio 3 d. Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ 
baigiamajame renginyje Klaipėdoje.
9. Kaupti, analizuoti bibliotekų veiklos rodiklius, tirti bibliotekos vartotojų poreikius, numatyti 



priemones veikloms gerinti.
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) LIBIS statistikos modulyje pateikta 2018 m. 
statistinė ataskaita. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešajai (KLAVB) ir Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekai pateikta žodinė ataskaita. Bibliotekos darbuotojams pristatyta 2018 m. 
veiklos rezultatų analizė ir rekomendacijos. 
Bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos 
inicijuotuose tyrimuose, apklausose, tiriant vartotojų poreikius, darbuotojų motyvaciją. Viešojoje 
bibliotekoje ir filialuose vartotojai nuolat apklausiami dėl pageidaujamų spaudinių ir paslaugų 
poreikių. 

Kita 2019 metais įstaigos vykdyta veikla Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo respublikinėse skaitymo skatinimo akcijoje „Vasara su knyga“. 
2019 m. Jurbarko miesto ir rajono gyventojai buvo labai aktyvūs – iššūkį įveikė 348 skaitytojai. Iš 60 
akcijoje dalyvavusių Lietuvos bibliotekų Jurbarko viešoji biblioteka užėmė šeštąją vietą, Klaipėdos 
regione buvo trečia.
Viešojoje bibliotekoje, Armeniškių, Baltraitiškės, Eržvilko, Girdžių, Juodaičių, Klausučių, Paulių, 
Skirsnemunės, Stakių, Tamošių, Viešvilės ir Smalininkų filialuose filiale vyko respublikinė akcija 
„Atverk duris vasarai“, sukvietusi atostogaujančius vaikus įvairioms veikloms bei užsiėmimams.
Viešojoje bibliotekoje vykdyta kraujo donorystės akcija.
Viešoji biblioteka, Veliuonos, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Pilies ir Viešvilės 
filialai dalyvavo akcijoje „Lietuva skaito: 9 skaitymo stotelės“.
Viešoji biblioteka ir Viešvilės filialas dalyvavo konkurse „Atsakingas skaitytojas“, kuris vyksta visos 
Lietuvos mastu. Viešvilės filialas pirmame etape laimėjo pirmą vietą ir 500 Eur knygoms įsigyti. 
Viešoji biblioteka laimėjo trečią vietą.   
Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo ir kitose akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Darom“, „Metų 
knygos rinkimai‘, „Spalvingas pavasaris“ (mezginiai onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams), 
„Saugaus interneto savaitė“, „Savaitė be patyčių“, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Lapkričio mėnesį 
biblioteka tradiciškai dalyvavo akcijoje „Pyragų diena“, kurios metu surinktos lėšos skiriamos 
sergantiems vaikams. 
Akcija „Knygų Kalėdos“ vyko viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Jos metu dovanotos knygos papildė 
bibliotekos fondus.
Jau tapo tradicija, kad viešojoje bibliotekoje gyventojai renkasi rašyti Nacionalinį diktantą, vyksta ir 
Europos egzaminas.
Rugpjūčio 2 d. biblioteką iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos pasiekė Prezidento Gitano 
Nausėdos pasirašytas padėkos raštas „Už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo 
įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą“. 



Korupcijos prevencija įstaigoje 2019 metais.
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, numatytas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plane, patvirtiname 2019 m. gegužės 24 d. 
direktoriaus 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. 2019 metais čia vyko Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto fakultetų, vaikų šachmatų būrelio 
užsiėmimai. Bibliotekoje vyksta „Auksinio proto“ žaidimai, kurių organizatoriams aktyviai talkina Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centro 
savanoriai.  Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis asociacijomis leidžia plėsti paslaugų ir renginių įvairovę, vartotojams pateikiant itin 
platų veiklų spektrą. 24 bibliotekos filialai aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, kitomis organizacijomis, ieško 
netradicinių darbo formų. Bendroms veikloms ir iniciatyvoms rajono bibliotekininkai susijungia su rajono kultūros centrų, švietimo ir kitų įstaigų 
darbuotojais, Lietuvos rašytojų sąjunga, Kauno valstybiniu lėlių teatru, Stalo teatru Vilniuje, Kazickų šeimos fondu. Vaikų literatūros skyrius jau ne 
vienerius metus bendradarbiauja su Jurbarko Vytauto Didžiojo ir  Naujamiesčio progimnazijomis, Jurbarkų darželiu-mokykla, Jurbarko „Ąžuoliuko“ 
mokykla, vaikų darželiu „Nykštukas“, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Jurbarko vaikų dienos centru. Šių įstaigų ugdytiniai ir lankytojai 
dalyvauja bibliotekos renginiuose, pedagogai padeda juos organizuoti. Kiekvienais metais bibliotekoje vaikams vyksta tradiciniai kalėdiniai rytmečiai, 
kuriuos veda  Jurbarko kultūros centro vadovė Birutė Bartkutė ir jos vadovaujama vaikų folkloro grupė „Imsriukai“. 

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas.
2018 m. įstaigos veiklos ataskaitoje nurodytų problemų (iš)sprendimas Bibliotekų materialinės bazės gerinimas.

Armeniškių filiale pakeista nesaugi laiptų konstrukcija. Lybiškių filiale 
įrengtas sanitarinis mazgas, sutvarkyta elektros instaliacija, kanalizacijos 
sistema, vandentiekis. Tamošių filiale remontuotos pelėsio pažeistos 
grindys ir siena. 
Pabaigti 2018 m. pradėti remonto darbai Viešvilės filiale – atliktas grindų 
ir patalpų einamasis remontas.
Filialo perkėlimas. 
Smalininkų miesto filialas buvo perkeltas į suremontuotas patalpas 
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje, įrengtas atskiras 
įėjimas su durimis ir pastatyti laiptai. Taip pagerintos sąlygos bibliotekos 
lankytojams ir darbuotojoms. 
Bibliotekos veiklų ir paslaugų įvairovės didinimas.
Buvo pateiktos paraiškos neformaliojo vaikų švietimo, kultūros paso 
programoms finansuoti. Aktyviai dalyvauta rajono kultūrinės veiklos 



programų konkurse.
Esamos įstaigos problemos ir jų sprendimas Viešosios bibliotekos pastatas.

Nuo 2013 m., bibliotekos įsikėlimo į naujas patalpas Vilniaus g. 4, 
Jurbarke, nebuvo vertinta Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos statinio techninė būklė. Tai reikalinga atlikti dėl organizacinių 
ir techninių priemonių norint išspręsti drėgmės laikymosi rūsyje problemą 
(rūsio patalpose plečiasi pelėsis). 
Taip pat patalpose sugedo patalpų vėdinimo agregato cirkuliacinis siurblys, 
reikalinga jį keisti, kad būtų užtikrintos optimalios vėdinimo ir kartu 
šilumos išsaugojimo sąlygos. Reikalingi ir sprendimai dėl pirmo ir antro 
aukšto fojė patalpų vėdinimo bei oro kondicionavimo. 
Filialų materialinė bazė.
2020 m. reikalingas struktūrinių vienetų patalpų remontas. Jungtinę veiklą 
vykdančiame Skirsnemunės filiale lankosi daug įvairaus amžiaus 
skaitytojų, lankytojų, vyksta ir bendruomenės susirinkimai, todėl reikalinga 
užtikrinti saugią aplinką besilankantiems, pakeisti grindis. Pilies I filialo 
patalpų lubos yra suskilusios, dėl išorinės sienos ir balkono sandūros į 
patalpas patenka drėgmė. Reikalinga atlikti būtinuosius remonto darbus. 
Kartupių filiale reikalinga įrengti žaibolaidį. 
Dokumentų skaitmeninimas.
Biblioteka yra įsipareigojusi per 2020 metus Klaipėdos I. Simonaitytės 
viešajai bibliotekai suskaitmeninti 248 Jurbarko rajono laikraščių  
numerius. Biblioteka neturi reikiamo skenerio skaitmeninimui, nors 
reikalinga jį įsigyti, kad būtų įgyvendintos veiklos.
Interneto svetainės atnaujinimas.
Reikalinga atnaujinti interneto svetainę, suderinti ją su šiuolaikinėmis 
tendencijomis, kad atitiktų bendruosius reikalavimus, keliamus 
savivaldybės įstaigoms.  

Galimos (tikėtinos) įstaigos problemos ir jų sprendimas Mažėjantis gyventojų skaičius lemia bibliotekos dokumentų fondo 
įsigijimui skiriamų lėšų, o kartu ir skaitytojų mažėjimą. Taip pat visada 
aktuali dokumentų fondo senėjimo problema, stokojama šakinės literatūros 
filialuose. Pakitę biudžetiniai asignavimai bibliotekos funkcijoms vykdyti  
neužtikrintų kokybiškų bibliotekos paslaugų. Veikloms įgyvendinti, plėsti 
rašomi projektai, bet negavus finansavimo atsiranda kliūtis būti medijų ir 



informacinio raštingumo ugdymo centru, kurti inovatyvią biblioteką. 
Vykdant informacinių technologijų plėtrą atsiranda tai išmanančių 
specialistų stoka. Kai kuriuose filialuose trūksta erdvės vykdyti kokybišką 
bibliotekinę veiklą, steigti skaityklas, atskiras zonas vaikams. 

Papildoma informacija apie įstaigą.
Informacijos apie įstaigos veiklos sklaida Bibliotekos įvaizdis keičiasi, tai nėra tik spaudinių kaupimo ir išdavimo vieta, bet kultūros, laisvalaikio, 

bendravimo vieta, teikianti daug šiuolaikiškų paslaugų. Šį požiūrį iš dalies pakeitė didelis dėmesys 
bibliotekų veiklos viešinimui, ryšiams su visuomene ir žiniasklaida. Palaikydamos glaudžius ryšius su 
aplinka, bibliotekos užsitikrina savivaldybės, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų palaikymą bei 
paramą.
Viešųjų ryšių specialistas rūpinasi bibliotekos įvykių ir renginių fiksavimu, reklama, sklaida žiniasklaidos 
priemonėse, interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Šių priemonių veiksmingumas akivaizdus – 
renginiai sulaukia daug daugiau lankytojų, gaunamas atgalinis ryšys – atsiliepimai. Žiniasklaidos 
priemonių atstovai dažni renginių lankytojai, ateina nekviečiami, radę informaciją internete.
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 yra publikuojami Jurbarko rajono savivaldybės ir bibliotekos interneto 
svetainėse, bibliotekos „Facebook“ paskyroje. Čia talpinama naujausių renginių ir įvykių reklama, 
anonsai. Žiniasklaidos atstovai naudojasi šia informacija ir pasirenka, kokį renginį aplankyti bei plačiau 
aprašyti spaudoje.
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 savivaldybės ir bibliotekos 
tinklapiuose, socialiniame tinkle „Facebook“, nuolatiniams lankytojams pranešama elektroniniu paštu ar 
telefonu.

Kita informacija Daugiau informacijos apie 2019 metų veiklą interneto svetainėje www.jurbarko-rvb.lt 
http://www.jurbarko-rvb.lt/images/2019%20m.%20ataskaita.pdf.

http://www.jurbarko-rvb.lt
http://www.jurbarko-rvb.lt/images/2019%20m.%20ataskaita.pdf


 III SKYRIUS FINANSAI

Savivaldybės biudžeto lėšos.
2017 m. 2018 m. 2019 m.

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti) 549 493 679 628 621 467
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be 
ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2019-12-31 dienai; iš jų

506 00
92 %

578 300
85 %

612 876
98 %

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 3 100 11 728 24 592
Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 429 219 493 900 523 367
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 19 485 60 120 37 323 
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 14 006 36 697 20 831
Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 82 % 79 % 82 %
Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės biudžeto 
asignavimų

522 427
100 %

616 553
98 %

631 827
99 %

Kreditinis įsiskolinimas gruodžio 31 d. 4 824 1 719 0,00

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas.
Per 2019 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 1 767
Per 2019 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 1 096
Per 2019 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 64 058

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 19 7 790,67 2 250
Pateikta projektų į kitus fondus 7 68 771,99 23 930

Finansinės veiklos tikrinimai.
Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne
Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti darbai 
gerinant finansinę veiklą

                            



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė 
_______________________
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