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Misija Bibliotekos misija -  tenkinti rajono gyventojų informacinius ir kultūrinius 

poreikius, skatinant ţinių visuomenės raidą, sudarant sąlygas viso gyvenimo 

mokymuisi.  

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

IŠORĖS VEIKSNIAI 

Teisiniai veiksniai. Savivaldybės viešoji biblioteka pagal LR Vietos savivaldos įstatymą 

priskiriama savivaldos riboto savarankiškumo funkcijoms. Todėl jas reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Bibliotekų įstatymas, kiti LR įstatymai, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti norminiai dokumentai. 

Politiniai veiksniai. Pagrindiniai valstybės raidos strateginiai dokumentai sudaro pakankamas 

politines prielaidas bibliotekos raidai. Siekis sukurti valstybėje ţinių visuomenę įteisintas Valstybės 

ilgalaikės raidos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. 

nutarimu Nr. IX-1187 (Ţin., 2002, Nr. 113-5029) kaip ilgalaikis ir pirmasis valstybės raidos 

prioritetas, siejamas su demokratijos ir pilietiškumo, ekonomine bei socialine plėtra, gyventojų 

kompetencijos bei kultūrinio tapatumo išsaugojimo tikslais. 

Bibliotekai aktualus dokumentas - Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos LR Seimo 

2010 m. birţelio 30d., kuriomis siekiama įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį, 

suteikti kultūros politikai prioritetą, gerinti esamos kultūros politikos finansavimą. 

Kitas labai svarbus dokumentas - Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birţelio 8 d. nutarimu Nr. 625 (Ţin., 2005, Nr. 73-

2649), kurioje paţymima, kad ţinių visuomenė, šalia saugios visuomenės ir konkurencingos 

ekonomikos, yra pirmasis iš trijų ilgalaikių valstybės raidos prioritetų, kurie įtraukti į valstybės 

ilgalaikės plėtros perspektyvos tikslus. Įgyvendinant šio dokumento keliamus uţdavinius, 

bibliotekai tenka reikšmingas vaidmuo uţtikrinant gyventojams prieigą prie interneto, nacionalinės 

kultūros sklaidą ir konkurencingumą. 

2011 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. ĮV-639 patvirtinta  Regionų 

kultūros plėtros 2012-2020 metų programa (Ţin., 2010,Nr. 80-4152), kurios paskirtis – nustatyti 

regionų kultūros plėtros prioritetines kryptis, sudaryti sąlygas kultūros prieinamumui ir sklaidai, 

didinant regionų patrauklumą vietos bendruomenėms. 

Pagrindinis Lietuvos bibliotekų veiklą nusakantis politinis dokumentas - Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymas (Ţin., 2004, Nr. 120-4431), kuris nustato bibliotekų veiklos valstybinį  

valdymą, bibliotekų sistemą, bibliotekų fondo sudarymo tvarką, šio fondo struktūrą ir jo apsaugą. 

Šiuolaikinės viešosios bibliotekos gairės apibrėţtos UNESCO Viešųjų bibliotekų manifestas 1994. 

Šis dokumentas išreiškia viešosios bibliotekos esmę, paskirtį ir misiją. 



Didelės įtakos bibliotekų veiklai turi Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų 

programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Ţin., 2002, Nr. 92-

3943), kuria siekiama renovuoti ir modernizuoti viešąsias bibliotekas, sukuriant efektyvią 

informacijos sklaidos ir viešos prieigos visiems gyventojų sluoksniams infrastruktūrą, prisidėti prie 

informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje. Pagrindiniai programos tikslai ir uţdaviniai: uţtikrinti 

Lietuvos gyventojams galimybę įgyti ţinių ir kvalifikacijų, leidţiančių prisitaikyti prie greitai 

kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų ir sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose; panaikinti miesto ir 

provincijos ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikti visiems gyventojams 

vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms 

reikmėms; sudaryti bibliotekose tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti visuomenei 

nacionalinio kultūros ir mokslo paveldo objektus, uţtikrinti bibliotekų fondų  prieinamumą. 

Lietuvos pasirinktos demokratinės plėtros ir informacinės bei ţinių visuomenės kūrimo kryptys 

tiesiogiai siejasi su bibliotekos misija: sukurti lygias galimybes visiems visuomenės nariams 

naudotis informacijos ištekliais, dalyvauti išsilavinusios visuomenės kūrime. Savivaldybės viešoji 

biblioteka dalyvauja formuojant ir įgyvendinant savivaldybės politiką ir strategiją kultūros srityje. 

siekia plėtoti veiklą pagal Lietuvos Respublikos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros 

politikos nuostatas bei ES gaires, pagal kurias tradicinė biblioteka transformuojama į modernią 

biblioteką. 

Ekonominiai veiksniai. Rinkos ekonomikos sąlygomis informacija, ţinios skatina verslumą, ūkio 

raidą, materialinę gerovę. Bibliotekų reikšmė didėja. Ekonomiškai stipriose šalyse viešųjų 

bibliotekų paslaugos yra nemokamos. Dėl nepakankamai bibliotekai skiriamų biudţetinių  

asignavimų, nuo 2007 m. pradėtos teikti kai kurios mokamos paslaugos vartotojams. Bibliotekos 

mokamų paslaugų kainos nėra barjeras vartotojams naudotis biblioteka, nes: vartotojas sumoka uţ 

elektroninį paţymėjimą vienkartinį mokestį ir įgyja teisę neribotą laiką naudotis visų šalies 

bibliotekų, LIBIS dalyvių, paslaugomis, organizuojami nemokami kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Didėjant vartotojų ir lankytojų srautams ir maţėjant lėšų knygoms įsigyti, bibliotekų 

dokumentų fondai neatitinka vartotojų reikmių. Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas 

reikalauja didelių investicijų.  

Kaišiadorių viešųjų bibliotekų veiklos efektyvumas priklauso nuo finansinių išteklių, nuo 

proporcingo ir tikslingo finansavimo, gaunamo iš valstybės ir savivaldybės biudţetų. Ypač didelės 

reikšmės turės padidintas PVM leidybai, dėsningai brangstantys informacijos šaltiniai, kylantys 

patalpų eksploatacijos kaštai, brangstančios ryšio ir kitos paslaugos, kuriomis naudojasi biblioteka.  

Socialiniai veiksniai. Bibliotekose sudarytos sąlygos viešai prieigai prie informacijos ir interneto 

visų socialinių ir amţiaus grupių ţmonėms. Bendrojoje Lietuvos Respublikos ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybės kultūros politikoje ir ES politikoje svarbus dėmesys skiriamas interaktyvioms 

paslaugoms ir jų prieinamumui. Viešoji interneto prieiga, skaitmeninio raštingumo skatinimas, 

mokymosi visą gyvenimą palaikymas per neformalųjį švietimą yra bibliotekos veiklos kryptys, 

kuriančios prielaidas spartesniam perėjimui į ţinių ekonomiką ir ţinių visuomenę. Geresnės darbo 

sąlygos uţsienyje skatina ne tik rajono gyventojų emigraciją, bet atsiliepia ir profesionalių 

darbuotojų kaitai. Maţi bibliotekininkų atlyginimai, neskatina į rajono bibliotekas atvykti dirbti 

bibliotekos specialistų su aukštuoju išsilavinimu. 

Technologiniai veiksniai. Pastarojo meto informacinių technologijų raida ir taikymas viešosiose  

bibliotekose sudarė palankias sąlygas iš esmės patobulinti darbo procesus ir gerinti veiklos 

efektyvumą. Naujų technologijų įtaka lemia naujų bibliotekos paslaugų atsiradimą ir prieinamumą. 

Biblioteka dėl palankių rajono politinių sprendimų ir nuolatinio dalyvavimo įvairių fondų bei 

programų finansuojamų projektų konkursuose, nuosekliai turtina materialinę bazę ir apsirūpina 

šiuolaikinėmis technologijomis, taip sudarydama sąlygas geresniam rajono gyventojų 

bibliotekiniam aptarnavimui, spartesniems kūrybiniams procesams. Viešoji biblioteka yra LIBIS 

(Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) projekto dalyvė nuo 2003 m., projekto 

„Bibliotekos paţangai“ dalyvė nuo 2008 m. ir projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų 



leidiniams ir publikacijoms uţsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra“ nuo 2009 m. Sukurtas 

ir naujais analiziniais aprašais pildomas elektroninis katalogas. Veikia Komplektavimo, 

Katalogavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Skaitytojų kontrolės, Skaitytojų registracijos, 

Tarpbibliotekinio abonemento, Skaitytojų aptarnavimo ataskaitos posistemiai, elektroninė paslauga 

„Klausk bibliotekininko“. Kompiuterizuoti visi viešosios bibliotekos filialai. Teikiamos dokumentų 

kopijavimo,  spausdinimo, skenavimo būtinosios paslaugos. Bibliotekos specialistai moko, 

vartotojus naudotis naujomis   informacijos technologijomis, juos konsultuoja. 

 

Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė. Pagrindiniai, ilgalaikiai bibliotekos veiklos tikslai, uţdaviniai  ir priemonės 

numatytos „Kaišiadorių rajono bibliotekų strateginiame plane 2007 – 2014 metams“. 

Vadovaujamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės Administracijos 

direktoriaus įsakymas bibliotekos darbo klausimais. Pagrindinė Kaišiadorių rajono savivaldybės 

programa, įtakojanti Viešosios bibliotekos veiklą yra Kultūros programa. Savivaldybės funkcijas 

bibliotekų srityje apibrėţia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymas nustato Lietuvos bibliotekų sistemą, ryšius tarp bibliotekų, bibliotekų 

finansavimą ir valstybinį reguliavimą, apibūdina Lietuvos bibliotekų dokumentų fondą ir jo apsaugą 

Organizacinė struktūra. Viešosios bibliotekos centralizuota sistema. Jos struktūrą sudaro 3 

skyriai: Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Komplektavimo ir knygų tvarkymo; 1 miesto ir 

23 struktūriniai padaliniai (filialai) kaime. Viešojoje  bibliotekoje veikia 12 kompiuterizuotų darbo 

vietų vartotojams (1 iš jų skirta akliesiems ir silpnaregiams) interneto skaitykla, periodikos 

skaitykla.  

Ţmogiškieji ištekliai. Biblioteką administruoja bibliotekos direktorius, vadovaudamasis 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2008-04-29 sprendimu Nr. V17-400 „Dėl Kaišiadorių 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais bibliotekos nuostatais. 

VB direktorės įsakymu 2010-01-04  Nr. V-1 „Dėl Viešosios bibliotekos struktūros, etatų ir 

darbuotojų atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ patvirtinta 49,72 etato, iš kurių 39 – bibliotekiniai. 

Bibliotekininkai dirba intensyviai: vidutiniškai vienas specialistas per metus  aptarnauja 202 

vartotojus ir 3958 lankytojus, apskaito 4,5 tūkst. egz. išduotų-priimtų dokumentų, surengia per 25 

ţodinius ir vaizdinius renginius. Bibliotekose per metus atsakoma daugiau kaip į 10 tūkst. uţklausų. 

Vidutiniškai kasmet kompiuteriniame kataloge įregistruojama per 2 tūkst. bibliografinių dokumentų 

įrašų ir per 1,3 tūkst. analizinių aprašų. Bibliotekininkai rengia ir įgyvendina projektus, apskaito 

savo darbą, atsako uţ materialųjį turtą,  vykdo finansines operacijas. Darbo organizavimas, analizė, 

vertinimas, prognozės vykdomos pasitarimuose. Būtina tobulinti darbuotojų uţsienio kalbų 

gebėjimus bei toliau stiprinti projektų rengimo įgūdţius programų ir  fondų daliniam finansavimui 

gauti, tobulintis strateginio planavimo, rinkodaros, aplinkos analizės srityse. 2012 – 2014 m. pagal 

Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos tęstinio mokymo 

programą bus organizuojami bibliotekininkų mokymai. 

Planavimo sistema. Biblioteka savo perspektyvą planuoja atsiţvelgdama į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintas vyriausybinių programų įgyvendinimo priemones: Bibliotekų renovacijos 

ir modernizavimo 2003 – 2013 metams, Regionų kultūros plėtros, Etninės kultūros plėtros. Trejų 

metų laikotarpyje bibliotekos veikla planuojama atsiţvelgiant į savivaldybės strateginį veiklos 

planą, kuriame apibrėţiamos programinės ir finansinės bibliotekos priemonių įgyvendinimo 

sąlygos. Vadovaujantis strategijomis, bibliotekos padalinių vadovai rengia einamųjų metų veiklos 

programą, ţiniasklaidos priemonėse ir interneto svetainėse skelbia mėnesio renginių planus, kasmet 

rengia pajamų ir išlaidų sąmatas ir atsiskaito uţ gautų finansinių asignavimų panaudojimą. Uţ 

bibliotekų veiklą atsiskaito steigėjui, Kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Maţvydo ir 

Kauno apskrities bibliotekoms, rengiant metinę statistinę ir tekstinę ataskaitas. Rodikliai ir veikla 

stebima, analizuojama ir aptariama kas mėnesį vykstančiuose bibliotekos specialistų pasitarimuose. 

Finansiniai ištekliai. Bibliotekos finansinius išteklius sudaro jos steigėjo ir Valstybės biudţeto  



lėšos ir lėšos surenkamos uţ  mokamas paslaugas bei fizinių ir juridinių asmenų parama.  

Pasinaudota Kultūros ministerijos programomis, asociacijos „Langas į ateitį“, Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto (IVPK),  Nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos LIBIS centro 

programomis. Bibliotekų kompiuterizavimo programas rėmė Lietuvos nacionalinė Martyno 

Maţvydo biblioteka ir Kultūros ministerija, viešuosius interneto prieigos centrus finansavo 

asociacija „Langas į ateitį” ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės. Išlieka aktuali sparčiai senstančios kompiuterinės įrangos atnaujinimo problema. 

„Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 m. programoje“ numatytos lėšos Viešosios 

bibliotekos patalpų rekonstrukcijai.  Yra galimybė šiomis lėšomis pasinaudoti. Viešoji biblioteka 

2008 – 2011 m. dalyvavo projekte „Bibliotekos paţangai“, visose  viešosiose  bibliotekose veikia 

viešoji interneto prieiga, atnaujinta kompiuterinė įranga, veikia bevielis ryšys. Per Kultūros 

ministerijos naujų dokumentų bibliotekoms įsigijimo programą naujoms knygoms įsigyti 2012 m. 

buvo skirta 69,7 tūkst. Lt, po 2,1 Lt 1 gyventojui. Trūksta lėšų diegti filialuose LIBIS, 

kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti. Uţ mokamas paslaugas surinktos lėšos naudojamos 

paslaugų palaikymui ir plėtrai. 

Apskaitos tinkamumas 

Viešosios bibliotekos valdomo turto ir finansinių išteklių apskaitą organizuoja savarankiškai, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Ţin., 2001, Nr.99-3515; 2007,  

Nr.117-4777), Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2001m. kovo 16 d. įsakymu Nr.70 (Ţin., 2001, Nr.30-978; 2006, 

Nr.79-3119, 2008, Nr.143-5721), VSAFAS standartais. Buhalterinė apskaita yra kompiuterizuota, 

įdiegta FINAS ir FINET sistema.  

Viešosios bibliotekos dokumentų fondo apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos bibliotekų 

įstatymu, Lietuvos bibliotekų fondo apsaugos nuostatais (Ţin., 2010-10-09, Nr. 120-6135) ir 

Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir įstaigų federacijos (IFLA) rekomendacijose pateiktomis 

normomis. 

Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos) 

Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos. Veikia 

bibliotekos tinklapis www.kaisiadoriuvb.lt  

Vidaus darbo kontrolė. Bibliotekos veiklą reglamentuoja bibliotekos, jos padalinių nuostatai ir 

darbuotojų pareigybių aprašymai. Vidaus darbo kontrolė vykdoma vadovaujantis bibliotekos  

direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir atskirų darbo procesų 

organizavimo reglamentais bei taisyklėmis. Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių 

bibliotekinio darbo kontrolė vykdoma pagal parengtą viešosios bibliotekos veiklos planavimo ir 

atsiskaitymo tvarką. 

 

SSGG analizė 

Stiprybės. 

1. Gera dislokacija. 

2. Funkcionali struktūra. 

3. Viešoji biblioteka yra didţiausia dokumentų fondais biblioteka rajone. 

4. Diegiama LIBIS. 

5. Biblioteka teikia nemokamas ir mokamas paslaugas vartotojams. 

 

Silpnybės. 

1. Nepakankamai finansuojamas dokumentų fondo atnaujinimas. 

2. Pasenusi bibliotekų materialinė bazė. 

3. Bibliotekos pastato būklė nesudaro būtinų sąlygų efektyviam įstaigos darbui. 

4. Nepilni etatai struktūriniuose padaliniuose neuţtikrina bibliotekų prieinamumo ir darbo 

efektyvumo. 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/


5. Maţi bibliotekininkų atlyginimai  neskatina specialistų studijuoti. 

6. Jaunų specialistų stoka. 

Grėsmės. 

1. Dėl nepakankamo bibliotekų dokumentų fondo atnaujinimo, kyla grėsmė efektyviam 

vartotojų poreikio patenkinimui. 

2. Diegiant naujas informacines technologijas galimas pavojus dėl  darbuotojų kvalifikacijos 

neatitikimo.  

3. Neuţtikrinus informacinių technologijų atnaujinimo, kils atotrūkis tarp visuomenės poreikio 

bei  galimybių naudotis naujausia informacija. 

4. Bibliotekos praras  vartotojus dėl nerenovuotų, nepatrauklių bibliotekų patalpų.  

Galimybės. 

1. Struktūrinių fondų ir programų įsisavinimas, projektinė veikla. 

2. Elektroninių paslaugų visuomenei plėtra. 

3. Bendradarbiavimas su  bendruomenėmis, savanoriais. 

4. Rėmėjų paieška.  

INSTITUCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

 

 

Strateginio tikslo pavadinimas.  
 

Informacinių paslaugų plėtra, literatūros sklaida bei gyventojų informacinių 

gebėjimų ugdymas  

Kodas 

01 

Strateginio tikslo aprašymas. Kaišiadorių rajono  savivaldybės viešoji biblioteka susideda iš 3 

skyrių,  ir 24 struktūrinių padalinių (filialų) kaime tolygiai išsidėsčiusių rajone. Bibliotekoje – 49,32 

etato, iš jų - 39 bibliotekininkai (66,7%) su  bibliotekiniu  išsilavinimu.  Pastarojo meto 

informacinių technologijų taikymas Viešojoje bibliotekoje sudarė palankias sąlygas iš esmės 

patobulinti darbo procesus ir gerinti veiklos efektyvumą. Lankytojų skaičius nuo 127 tūkst. (2001) 

išaugo iki 150 tūkst. (2010). Knygų fondai per 10 metų atnaujinti tik apie 26,8%. Viešoji biblioteka 

ir Ţieţmarių filialas laukia Kaišiadorių rajono  savivaldybės strateginiame 2009-2011 metų veiklos 

plane numatytos renovacijos ir bibliotekos statybos.  Dalyvaujant projekte „Bibliotekos paţangai“,  

kurio tikslas –stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos 

gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės grupės, tarp jų neįgalieji, ţymiai geriau 

naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui. Prieiga prie 

interneto išsiplėtė: VB ir 24 struktūriniai padaliniai (filialai) turi 153 kompiuterizuotas darbo vietas, 

iš jų 110 kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams. Darbuotojai konsultuoja vartotojus paieškos 

internete, informacijos kopijavimo iš interneto, elektroninio pašto kūrimo ir kt. klausimais, pradėta 

organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus gyventojų grupėms. Viešosios bibliotekos vartotojai 

gali naudotis ne tik internetu, bet ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis: LITLEX, Nacionaliniu 

bibliografijos duomenų banku LNDB), EBSCO Publishing duomenų bazėmis, LNB ir LIBIS 

katalogais. Sukūrus optimalų bibliotekų tinklą, neįdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 

sistema (LIBIS) 24  filialuose,   nelygiavertė   filialų   teikiamų   paslaugų   kokybė.  Siekiant 

suteikti kokybiškesnes paslaugas   vartotojams,   bus   tobulinama   turimos   informacijos   sklaidos   

vartotojams   sistema,   stiprinami partnerystės ryšiai su informacijos išoriniais teikėjais, teikiamos 

interaktyvios paslaugos, kaupiami ir saugomi bibliotekų   fondai,  integruojamasi  į  pasaulio  

bibliotekų  tinklus,  dar  labiau  plečiamos visuomenės   priėjimo   prie   interneto   viešosiose   

bibliotekose   galimybės.   Per   kultūrinius,   informacinius, edukacinius renginius, skaitymo 

skatinimą aktyvės skaitymas, gerės informacinis raštingumas ir bendroji kultūra. 

 

 



 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 
Asignavimai 2011 2012 2013 

Iš viso 1217500 1226400 1353600 
 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2011-ųjų metų 2012-ųjų 

metų 

2013-ųjų 

metų 

E-01-01 1. Dokumentų fondo kitimas procentais 0,5 0,6 0,6 

E-01-02 2.Viešos interneto prieigos vartotojų 

augimas viešosiose bibliotekose, procentas 

10 5 5 

 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa.  

INFORMACINIS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS 

 

 

                                                  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACINIS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS  (01) 

Bendra informacija apie programą 

Programa skirta Viešosios bibliotekos strateginiams  tikslams įgyvendinti. Programa parengta 

atsiţvelgiant į Viešąjai  bibliotekai teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

Programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 metų strateginio plano 

pirmojo prioriteto – gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo 1 tikslą – plėtoti poilsio ir 

rekreacijos infrastruktūrą ir 2 tikslą – skatinti kultūros įstaigų modernizavimą ir jų tinklo optimalią 

plėtrą, taip pat  antrojo prioriteto  - paţangios ir inovatyvios ekonomikos skatinimo 2 tikslą – siekti, 

kad Kaišiadorių rajono savivaldybė taptų viena patraukliausių turizmui.  

Programa tęstinė, ji skirta bibliotekos strateginiam tikslui įgyvendinti. Programa padės spręsti 

gyventojų aprūpinimą informacijos, uţfiksuotos tiraţuotose dokumentuose (visose laikmenose) 

ištekliais ir uţtikrins prieigos prie šių išteklių galimybes, sudarys palankias sąlygas visoms 

gyventojų grupėms įgyti ţinių, skatins poreikį naudotis informacinėmis technologijomis bei 

tobulinti šiuos įgūdţius, padės efektyviau jungtis į bendrąją šalies informacijos ir kultūros erdvę, 

prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų plėtoti informacinę ir ţinių visuomenę.  

Vertinant kaip pasiektas šios programos tikslas, bus vertinama kaip įvykdytos šios programos 

priemonės, kokie priimti bibliotekos sprendimai dėl modernių informacinių paslaugų plėtimo, kiek 

efektyvesnė ir naujoviškesnė tapo įstaigos veikla, ar pakankamos sąlygos lankytojams naudotis 

bibliotekos paslaugomis. 

Programa tęstinė. 

Programą vykdo Viešoji biblioteka ir 24 struktūriniai padaliniai (filialai). 

Šiai programą įgyvendins 49.32 etatų. 

Programos pavadinimas  

INFORMACINIS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS 

Kodas Programos tikslo pavadinimas 

01 Informacinių paslaugų plėtra, literatūros sklaida bei gyventojų 

informacinių gebėjimų ugdymas 
 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

 

Šiuo tikslu siekiama sudaryti palankias sąlygas visoms rajono gyventojų grupėms įgyti ţinių, 

skatinti poreikį naudotis informacinėmis technologijomis bei tobulinti šiuos įgūdţius, padėti 

efektyviau jungtis į bendrąją šalies informacijos ir kultūros erdvę, prisidėti prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės prioritetų plėtoti informacinę ir ţinių visuomenę. Uţtikrinti prieigą prie 

ţinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas, siekiant įgyvendinti informacinės visuomenės 

kūrimo idėjas. 

 

 

Uţdaviniai Priemonės  Rezultato kriterijai 

01.01 Kaupti, tvarkyti 

ir saugoti universalų 

spaudinių ir kitų 

dokumentų fondą, 

atitinkantį 

bendruomenės 

Dokumentų atranka, paieška, jų 

komplektavimas, tvarkymas ir saugojimas 

Naujai gautų dokumentų 

pavadinimų skaičius 



poreikius 

01.02 Sudaryti 

maksimalią prieigą prie 

bibliotekos fondo, 

panaudojant tam 

naujausias 

technologijas 

2.1 Elektroninio katalogo papildymas naujų 

dokumentų  bibliografiniais įrašais 

 

 

2.2 Rekataloguoti filialų fondus, sukurti 

vieningą e. katalogą, kokybiškai ir efektyviai 

teikti informaciją vartotojams. 

 

2.3 Prisidėti prie Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banko (NBDB) kūrimo, teikti 

analizinius įrašus LIBIS Analizinės  

bibliografijos duomenų bazei 

 

2.4 Mokyti bibliotekos vartotojus naudotis 

elektroniniu bibliotekos katalogu ir kitomis 

DB  

Bibliografinių įrašų 

skaičius 

 

 

Rekataloguoto fondo  

procentas 

 

 

parengtų analizinių įrašų 

skaičius 

 

 

 

Išmokytų vartotojų 

skaičius 

01.03 Didinti gyventojų 

sutelkimą į bibliotekas, 

gerinant paslaugų 

kokybę, plečiant jų 

asortimentą, sudarant 

lygias prieigos prie 

informacijos galimybes 

visiems gyventojams, 

ugdant gyventojų 

informacinį raštingumą 

3.1Pagerinti prieigą prie interneto kaimo 

bibliotekose. 

 

3.2 Mokyti gyventojus naudotis kompiuteriu 

ir e. paslaugomis 

 

 

3.3 Įdiegti paslaugą Klausk bibliotekininko 
 

 

 

3.4Vykdyti projektą „Interaktyvių 

elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir 

publikacijoms uţsakyti bei gauti viešosiose 

bibliotekose, plėtra“, naudojantis savitarnos 

technologijomis dokumentų 

išdavimo/grąţinimo procese, teikti 

vartotojams kitas interaktyvias paslaugas.  

 

Filialų turinčių viešą 

interneto prieigą skaičius 

 

Gyventojų lankiusių 

kompiuterinius  mokymus 

skaičius 

 

Pasinaudojusių paslauga 

„Klausk bibliotekininko“ 

skaičius 

 

Registruotų vartotojų 

skaičius  

 

Apsilankymų skaičius  

 

Dokumentų išduoties 

skaičius 

01.04 Stiprinti 

bibliotekos įvaizdį, 

kurti naujovišką 

biblioteką 

4.1 Dalyvauti projekto „Bibliotekos 

paţangai“ veikloje: gyventojų pritraukimo 

akcijose, konkursuose  

 

4.2 Rengti literatūros sklaidos renginius 

 

4.3 Viešinti bibliotekos veiklą.  

 

 

 

 

 

Renginių skaičius 

 

Publikacijų skaičius 

01.05 Skatinti ir ugdyti 

darbuotojų 

profesionalumą ir 

darbo motyvaciją 

5.1 Dalyvauti projekto „Bibliotekos 

paţangai“ mokymuose 

5.2 Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant 

seminaruose, pasitarimuose ir kt. 

Darbuotojų, tobulinusių 

kvalifikaciją skaičius 

Organizuotų seminarų, 

mokymų skaičius 



kvalifikaciniuose renginiuose 

02 Viešųjų bibliotekų infrastruktūros išlaikymas ir plėtra 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

 

Uţdaviniai Priemonės  Rezultato kriterijai 

02.01 Viešosios 

bibliotekos veiklos 

uţtikrinimas 

Einamasis bibliotekų remontas ir išlaikymas Lėšų dalis programos 

sąmatoje, procentais 

02.02 Neprėkštos 

bibliotekos priestato 

statyba ir pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Neprėkštos bibliotekos priestato statybos 

darbai 

Darbų įvykdymas nuo 

sąmatinės vertės 

procentais 

 

Numatomas programos įgyvendinimo 

rezultatas: 

Kiekybiniai rodikliai  

2013-12-31 
Padidėjęs po 1% gyventojų sutelkimo procentas 

miesto ir kaimo bibliotekose.  

Gyventojų sutelkimo procentas:  

Miesto bibliotekose – 16,0  

Kaimo filialuose – 22, 0  

Padidėjęs 1 % lankytojų skaičius bibliotekoje.  Lankytojų skaičius – 155 tūkst.  

Naujų leidinių bibliotekos dokumentų fonduose 

padidėjimas 6, 7 %.  

SVB dokumentų fondo dydis – 210 tūkst. fiz.vnt.  

Padidėję gyventojų kompiuterinio raštingumo 

gebėjimai, apmokyta ir konsultuota 7, 3 % 

gyventojų.  

Apmokytų ir konsultuotų vartotojų skaičius – 2, 5 

tūkst. gyventojų  

Atnaujinti, suremontuoti 8,4 % bibliotekų patalpų 

ploto.  

Patalpų plotas - 250 m2  

Padidėjęs 3, 6 % edukacinių uţsiėmimų vaikams 

skaičius.  

Surengta edukacinių uţsiėmimų -365  

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Išaugs savivaldybės gyventojų galimybės 

naudotis šalies ir uţsienio informacijos ištekliais, ţmonės įgys ir tobulins mokėjimus jais naudotis. Tai 

sudarys palankias sąlygas ţinių visuomenės formavimui ir plėtrai, ţmogiškųjų išteklių raidai. Padidės 

gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas. 
(nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai) 

Asignavimai ir numatomi  finansavimo šaltiniai (Litais) 

Ekonominės 

klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 

2010 metams 

Projektas 2011 

metams 

Projektas 2012 

metams 

Projektas 

2013 metams 

1. Iš viso 

asignavimų 

1 112 877 1 217 500 1 226 400 1 353600 

išlaidoms 360 667 426 400 407 100 644 500 

Iš jų darbo 

uţmokesčiui 

676 131 697 000 690 300 671 500 

Turtui įsigyti 76 079 94 100 129 000 37 600 

2. Finansavimo 

šaltiniai 

    

2.1 Savivaldybės 

biudţetas 

1 089 440 1 182 900 1 144 800 1 071 600 



ES lėšos - - - 204000 

Specialioji 

programa 

1 500 2 200 2 000 3 500 

2.2 Kiti šaltiniai 23 437 

 (Kult. m-ja) 

34 600 79 600 74 500 

 

Programos INFORMACINIS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS tikslai, uţdaviniai,  

vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uţdavinių, vertinimo kriterijų 

pavadinimai ir mato vnt. 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2010 m. 2011m. 2012 m. 2013m. 

 1 tikslas: 

 Informacinių paslaugų plėtra, 

literatūros sklaida bei gyventojų 

informacinių gebėjimų ugdymas 

    

 1 tikslo 1 uţdaviniui:     

P-01-01-01-01 Naujai gautų dokumentų pavadinimų 

skaičius 

669 750 800 850 

 1 tikslo 2 uţdaviniui:     

P-01-01-02-01 Per metus parengtų bibliografinių įrašų 

skaičius 

2203 2400 2900 3000 

P-01-01-02-02 Rekataloguoto fondo procentas 2,0 5,0 20,0 75,0 

P-01-01-02-03 parengtų analizinių įrašų skaičius 1212 1250 1300 1300 

P-01-01-02-04 Išmokytų naudotis e. katalogu vartotojų 

skaičius 

    

 1 tikslo 3 uţdaviniui:     

P-01-01-03-01 Filialų turinčių viešą interneto prieigą 

skaičius 

24 24 24 24 

P-01-01-03-02 Gyventojų lankiusių kompiuterinius  

mokymus skaičius 

421 500 400 500 

P-01-01-03-03 Registruotų vartotojų skaičius  8207 8200 7900 7800 

P-01-01-03-04 Apsilankymų skaičius  152841 155 000 158 000 157 000 

P-01-01-03-05 Dokumentų išduoties skaičius 197 679 185 000 175 000 170 000 

 1 tikslo 4 uţdaviniui:     

P-01-01-04-01 Renginių skaičius 760 760 750 750 

P-01-01-04-01 Publikacijų skaičius 97 100 105 110 

 1 tikslo 5 uţdaviniui:     

P-01-01-05-01 Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją 

skaičius 

39 39 39 39 

P-01-01-05-02 Organizuotų seminarų, mokymų skaičius 3 4 4 4 

 2 tikslas: 

Viešųjų bibliotekų infrastruktūros 

išlaikymas ir plėtra 

    

 2 tikslo 1 uţdaviniui:     

P-02-02-01-01 Lėšų dalis programos sąmatoje, procentais 33,1 36,0 35,6 47,6 

 2 tikslo 2 uţdaviniui:     

P-02-02-02-01 Darbų įvykdymas nuo sąmatinės vertės 0 0 0 50 



procentais 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: 

Programa finansuojama iš Savivaldybės biudţeto, valstybės lėšų, projektų ir specialiųjų programų 

lėšų, paramos ir kitų finansinių išteklių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


