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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI PASLAUGŲ GERINIMO 
PROGRAMA (Nr. 08) 

 
Biudžetiniai metai 2011 metai. 
Asignavimų valdytojas (-ai), 
kodas  

Ugdymo ir kultūros departamentas, 2. 

Vykdytojas (-ai), kodas Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 
 

Programos pavadinimas Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei 
kultūrinių paslaugų gerinimo programa. 

Kodas 08 

 
Programos parengimo 
argumentai 

Biblioteka yra biudžetinė informacijos, kultūros įstaiga, kurioje 
kaupiami, sisteminami, tvarkomi įvairių rūšių dokumentai, jų 
pagrindu teikiamos informacinės paslaugos, vykdoma kultūrinė 
veikla, kuriamos sąlygos patogiai naudotis informacijos ištekliais. 
Programa parengta siekiant užtikrinti bibliotekos funkcijų vykdymą.  

Ilgalaikis prioritetas 
 (pagal KSP) 

Švietimo ir kultūros vystymas Kodas 05 

Šia programa įgyvendinamas 
įstaigos / padalinio 
strateginis tikslas: 

Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, 
socialinių , sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų 
kokybę ir prieinamumą 

Kodas    03 

 
Programos tikslas Gerinti viešosios informacijos teikimą ir kultūros 

prieinamumą gyventojams. 
Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  
2010 m. liepos 2 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-182 patvirtinti nauji 
Klaipėdos miesto savivaldybės nuostatai. Pagal nuostatus bibliotekai vykdo šias funkcijas: užtikrina 
miestiečiams lygų ir laisvą priėjimą prie informacijos išteklių – spausdintų ir skaitmeninių; formuoja 
universalų dokumentų fondą, kaip sudėtinę Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos 
(LIBIS) dalį; teikia vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, sudaro sąlygas naudotis 
internetu; organizuoja švietėjiškas programas, prisideda prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo, 
teikia pagalbą mokymo procesui, ugdo gyventojų informacinius gebėjimus; vykdo kultūrinę ir 
laisvalaikio funkcijas: renginiais ir programomis atskleidžia bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, 
kuria patogias skaitymo sąlygas, skatina skaitymą. Nuo 2008 metų Lietuvos viešosiose bibliotekose 
įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai“, kurį remia B. ir M. Geitsų fondas, yra svarbus 
veiksnys, praplečiantis ir keičiantis bibliotekos paslaugų struktūra. Bibliotekos padaliniuose pagal 
projektą išplėstos ir atnaujintos viešo interneto prieigos darbo vietos, apmokamos internetinio ryšio 
išlaidos; dėl organizuotų mokymų  išaugo bibliotekos specialistų profesionalumas ir kompetencija ;   
populiarėja bibliotekoje organizuojami kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai 
vartotojams. Projektas „Bibliotekos pažangai“ bus tęsiamas ir 2011 metais. Biblioteka gauna pajamų 
už mokamas paslaugas, daugiausiai už elektroninius skaitytojų bilietus.    
Uždavinys 01. Užtikrinti stabilų bibliotekos funkcionavimą, pavestų funkcijų vykdymą . 
Priemonė 01.01.01. Atitinkamos kvalifikacijos darbo samda. Vykdant Klaipėdos miesto 
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savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. ADI-1310 patvirtintą 
„Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento veiklos optimizavimo 
priemonių planą 2009–2010 metams“ bibliotekos darbuotojų etatų skaičius nuo 82,75 sumažintas iki 
75.75 etatų, nors mūsų bibliotekos specialistai dirba 2 kartus intensyviau nei vidutiniškai bibliotekų 
specialistai šalies viešosiose bibliotekose. 2010 m. darbo užmokesčio lėšos sumažintos 10,4 proc. 
Kad nemažėtų specialistų atlyginimai, buvo mažinamas valytojų išdirbtų valandų skaičius.  
Bibliotekos buvo valomos kas antrą dieną. Panaikinus 2 specialistų etatus, vasaros laikotarpiu 1 val. 
buvo trumpinamas bibliotekų darbo laikas.  Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 19 d įsakymu Nr. AD1-1301 patvirtintas didžiausias 
leistinas pareigybių skaičius. Pakitus pareigybių struktūrai pagal išsilavinimą, bei skaičiuojant darbo 
užmokesčio lėšų poreikį pagal LR Kultūros ministerijos 2009 -09-11 įsakyme Nr. IV-486 „ Dėl 
kultūros darbuotojų darbo apmokėjimo“ nustatytą leistiną koeficientų vidurkį, tarnybinių atlyginimų 
koeficientų suma didėja nuo bazinių 720,45 koeficientų (2010m.) iki 806,89 koeficientų (2011 m).   
Priemonė 01.01.02. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“   
didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai. Nuo 2009 m. visi bibliotekos specialistai 
kasmet turi galimybę dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose: atnaujina darbo su kompiuterinėmis 
programomis įgūdžius, mokosi kalbų, įgyja kitų įgūdžių, reikalingų dirbant šiuolaikinėje 
bibliotekoje. 3-5 specialistai kasmet dalyvauja LR Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro, 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos, VU Komunikacijų fakulteto organizuojamuose kvalifikaciniuose 
renginiuose. Planuojama, kad 2011 m. visi 56 bibliotekos specialistai kels kvalifikaciją: mokysis 
dirbti su Windows -7, Ofice-10 programine įranga, atnaujins informacijos paieškos žinias, mokysis 
naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, įsisavins naujas LIBIS programinės įrangos 
galimybes, gerins edukacinės veiklos įgūdžius ir kt.  
Priemonė 01.01.03. Bibliotekos išlaikymas. Bibliotekos tinklas – 8 skyriai ir 13 filialų, išsidėsčiusių 
17-oje skirtingų miesto vietovių, bendras plotas – 3865 kv/m. 2010 m. Vykdant Klaipėdos miesto  
savivaldybės administracijos patvirtintą veiklos optimizavimo priemonių planą, buvo numatyta 
uždaryti 2 bibliotekos padalinius: „Karlskronos“ vaikų filialą ir Mainų-rezervinį fondą, tačiau 
Klaipėdos miesto tarybos  2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-28 bibliotekai perduotos valdyti ir 
disponuoti patikėjimo teise patalpos Debreceno 22, kur perkeltas Mainų - rezervinis fondas. 
Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009-12-29 raštu Nr. (478)-R2--3947 
„Karlskronos“ vaikų filialas nebuvo uždarytas, nes to nepareikalavo patalpų savininkai. Per 2010 m. 
bendras patalpų plotas sumažėjo tik 5 kv/m, o eksploatacinės lėšos didėjo. 2011 metais, nedidinant 
lėšų bibliotekos išlaikymui, bus taikomos tos pačios ekonominės priemonės kaip 2010 metais: 
Jaunimo skyriaus, „Kauno atžalyno“, Melnragės, , „Pelėdžiuko“ ir Girulių filialų patalpose  
balandžio mėn. buvo atjungtas šildymas, o darbuotojos išleistos kasmetinių atostogų. Šis sprendimas 
turėjo neigiamų pasekmių: apie 10 tūkst. lankytojų per šį mėnesį negalėjo pasinaudoti bibliotekos 
paslaugomis; pastebėtas neigiamas drėgmės poveikis spaudiniams ir patalpoms. Sutaupytomis 
lėšomis buvo apmokamos paslaugos, susijusios su bibliotekų eksploatacija: apmokamos namų valdų 
ir daugiabučių namų bendrijų išrašytos sąskaitos už stogo renovaciją, sienų siūlių hermetizaciją, 
vamzdyno remonto darbus ir kt. Siekiant taupyti elektros energijos išlaidas, sutrumpintas interneto 
naudojimo laikas vartotojams (2 val.).   Mažinant transporto išlaikymo lėšas mašina nebuvo 
draudžiama papildomu draudimu. Patalpų remonto darbai nebuvo planuojami, tačiau neišvengėme 
būtinybės keisti spynas, įstiklinti išdaužtus langus. Nenumatytų išlaidų reikalauja bibliotekos 
kompiuterių eksploatacija. 2011 m. pradžioje bibliotekoje yra 168 kompiuterizuotos darbo vietos: 
106 – vartotojams, 62 – darbuotojams. Naudojant kompiuterinę ir kitą techninę įrangą patiriamos 
išlaidos: perkamos eksploatacinės medžiagos, popierius, spausdintuvų dažomieji milteliai ir rašalai, 
kompiuteriniai diskai, techninės įrangos komplektuojamosios dalys, apmokamos ryšių išlaidos. 
Pasibaigus antivirusinių programų galiojimo laikui yra iškilusi grėsmė kompiuterinių programų 
saugumui. 2011 metais būtina įsigyti licenzijas antivirusinėms programoms. Mokama pagal sutartis 
dirbančioms firmoms už  bibliotekos patalpų apsaugą, kompiuterinės ir kitos techninės įrangos 
priežiūrą ir remontą, už LIBIS ir buhalterinės programinės įrangos priežiūrą; mokama už  
internetinės svetainės palaikymą serveryje; mokamas autorinis atlygis autorių teisių agentūrai už 
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dokumentų skaitytojams kopijavimą, perkami plastikiniai LIBIS skaitytojų bilietai, brūkšninių kodų 
lipdės spaudinių inventorinimui ir kt. Didžioji dalis kompiuterinės technikos naudojimo išlaidų 
apmokama pajamų įmokomis. Interneto ryšio išlaidas už 2009-2011 metus yra apmokėtos projekto „ 
Bibliotekos pažangai“.  
Priemonė 01.01.04. Miesto viešosios bibliotekos tinklo optimizavimas. Vykdant Klaipėdos miesto  
savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 29 d. rašto Nr. (4.78)-R2-3947“ Dėl 
Socialinio departamento veiklos optimizavimo priemonių plano 2009 – 2010 metams“ 17 punktą,  
parengta Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo programa, kuriai  
pritarta Klaipėdos miesto tarybos komitetuose, ir Tarybos kolegijoje. Pagal programą numatyta 
naujos bibliotekos statybą pietinėje miesto dalyje, uždarant ten veikiančias 3 bibliotekas daugiabučių 
namų butuose ir dalį bibliotekos padalinių miesto centre. 2011 metais viešosios bibliotekos tinklo 
optimizavimo programos įgyvendinimo darbai bus tęsiami – Klaipėdos miesto savivaldybės 
Kultūros skyriui teiksime informaciją ir dokumentus .    
Uždavinys 02 . Pagerinti bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų fondus, įsijungti į LIBIS.  
Priemonė 01.02.01. Spaudinių ir kitų dokumentų įsigijimas. Pagal Lietuvoje atliktus sociologinius 
tyrimus nustatyta, kad bibliotekų fondai neatitinka vartotojų poreikių. IFLA (Tarptautinė bibliotekų 
asociacijų federacija) rekomenduoja kasmet 1000-iui gyventojų nupirkti 250 naujų dokumentų. 
Biblioteka, siekdama ekonomiškai naudoti komplektavimo lėšas, spaudinius perka tiesiogiai iš 
leidėjų, ir yra sudariusi sutartis su 33 leidyklomis. Nors nemokėjome knygų tiekėjams už 
tarpininkavimą, vidutinė nupirktų knygų kaina  2010 metais padidėjo nuo 22,5 Lt iki 24,4 Lt. 2010 
m. spaudinių  įsigijimui 1000 gyventojų buvo skirta 1 Lt: iš savivaldybės biudžeto - 0,7 Lt; iš LR 
Kultūros ministerijos – 0,3 Lt. 2011 metais, neskiriant daugiau lėšų dokumentams įsigyti, bibliotekai 
bus nupirkta apie 6 tūkst. egz. knygų ir kompaktinių plokštelių, vidutiniškai vienam padaliniui 350 
egz. (šalyje per metus išleidžiama apie 4 tūkst. pav. dokumentų). Bibliotekoms bus užsakyta 130 
pav. periodinių leidinių. 
Priemonė 01.02.02. LIBIS elektroninio katalogo, skaitytojų aptarnavimo posistemės ir viešo 
interneto prieigos kūrimas bibliotekos padaliniuose. 2011 metais į LIBIS elektroninį katalogą bus 
suvestas visas bibliotekos fondas. Bibliotekai įsigijus tekstų atpažinimo programinę įrangą,  būtų 
padidintas elektroninio katalogo informatyvumas, prie leidinio bibliografinio aprašo prisegamas 
skenuotas visatekstis leidinio turinys.  Siekiant užbaigti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemės 
(SAP) diegimo darbus būtina įsigyti 6 spausdintuvus knygų išdavimo čekiams spausdinti. Visoje 
bibliotekų sistemoje įdiegus SAP, skaitytojai galės naudotis išankstinio knygų užsakymo, 
dokumentų rezervavimo, TBA  paslaugomis.  
Uždavinys 03. Aktyvinti skaitymą ir informacijos sklaidą.  
Priemonė 01.03.01 Kultūriniai – edukaciniai renginiai. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji 
biblioteka savo renginiais prisideda įgyvendinant Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano tikslą – 
skatinti miesto gyventojų saviraišką, remti jų iniciatyvas, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas 
vartotojų konsultavimui ir mokymams, dirbant su informacija. Bibliotekose organizuojami mokymai 
mažina informacinę atskirtį, padeda įveikti atotrūkį tarp sparčiai besivystančių IT ir informacijos 
vartotojų. Organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai pagyvenusiems, moksleiviai ir 
studentai mokomi naudotis bibliotekų katalogais, duomenų bazėmis, supažindinami su 
vertingiausiais interneto ištekliais. Mokymams organizuoti įrengtos dvi kompiuterizuotos mokymo 
klasės Pempininkų filiale ir Jaunimo skyriuje. Individualūs mokymai vykdomi visuose bibliotekos 
padaliniuose – mokoma naudotis internetu, susikurti el. paštą, deklaruoti pajamas ir kt.. Planuojame, 
kad per 2011 metus mokymuose dalyvaus 460 klaipėdiečių. Mokymai vykdomi pagal 
įsipareigojimus  projektui  „Bibliotekos pažangai“. Palaikydama kultūros žmonių iniciatyvas, 
suteikdama nemokamą kultūrinės veiklos erdvę, informaciją, reklamą, biblioteka organizuos 
kultūros renginius:  

o Skatinant pozityvias jaunimo iniciatyvas ir aktyvumą planuojama suorganizuoti 10 renginių  
skirtų informaciniam raštingumui ugdyti, saviraiškai skatinti. Bus organizuojami jaunųjų autorių 
kūrybos pristatymai, jaunimo kūrybos parodos. Renginiuose apsilankys apie 300 lankytojų. 

o  Siekiant užtikrinti tradicinio ir modernaus meno įvairovę bei jo sklaidą, planuojama kaupti 
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informaciją ir atnaujinti interneto svetainės www.biblioteka.lt „Klaipėdos krašto dailės galerija“ 
turinį. Meno skyriaus galerijoje planuojama surengti 12 klaipėdiečių meninės kūrybos parodų. Metų 
pabaigoje bus organizuojamas tradicinis renginys – Klaipėdos leidyklose išleistų knygų paroda - 
konkursas „ Klaipėdos knyga“. 

o  Panaudodami puikias Girulių bibliotekos patalpų galimybes, aktyvinsime Girulių gyvenvietė 
kultūrinį gyvenimą. Kartu su Girulių bendruomene organizuosime renginius, galerijoje 
eksponuosime meno darbų parodas. 

o  Skatinant miesto gyventojų saviraišką, remiant jų iniciatyvas, „Kauno atžalyno“ bibliotekoje 
kultūrinę veiklą organizuosime kartu su Klaipėdos senjorų bendrijomis (3 renginiai). Renginių metu 
bus pristatoma pagyvenusiųjų klaipėdiečių kūryba. Bibliotekos svetainės www.biblioteka.lt  
sekcijoje pagyvenusiems žmonėms „50+“ kaupsime senjorams aktualią informaciją.  

o Pempininkų bibliotekoje aktyvinsime suaugusiųjų skaitymą, rengsime naujų knygų 
pristatymus, susitikimus su rašytojais ir literatūros kritikais (4 renginiai). 

o Vaikų skyriuje ir vaikų filialuose, koordinuojant veiklą su švietimo įstaigomis, 
įgyvendinsime tęstinę „Vaikų vasaros skaitymo programą“. Metų pabaigoje bus organizuojama 
vaikiškų knygų parodą „Vaikų knyga – 2011“. Dalyvausime Kultūros skyriaus inicijuotos 
programos „Vaikų kultūros dienos“ įgyvendinime. Vaikų skyriuje ir vaikų filialuose bus 
suorganizuoti 35 renginiai: knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, teminiai skaitymai, 
literatūrinės popietės, etnografinės šventės, kt. 

o  Balandžio mėnesį tradiciškai švenčiama „Bibliotekų savaitė“ – renginių ciklas bibliotekų 
veiklos naujovėms pristatyti. Ši  šventė bus organizuojama naudojant pajamų įmokas. Biblioteka 
rengs projektus ir ieškos papildomo rėmimo.  
Uždavinys 04. Bibliotekos pastatų ir patalpų rekonstrukcija/remontas ir įrengimas 
Bibliotekų patalpos labai intensyviai eksploatuojamos . Vidutiniškai bibliotekos padaliniuose 
kasdien apsilanko apie 1,8 tūkst. lankytojų, tačiau ne visuose padaliniuose vartotojams užtikrintos 
optimalios sąlygos  naudotis bibliotekomis. Būtina atlikti Kalnupės filialo įėjimo rekonstrukciją, nes 
šios bibliotekos laiptai sunkiai įveikiami ne tik neįgaliesiems, bet ir pagyvenusiems žmonėms. 
Būtina atlikti patalpų,  perimtų iš Apskrities I.Simonaitytės VB, kur įkurdintas vaikų aptarnavimo 
punktas ( Pempininkų g. 81a ), remontą. Taupant šilumos energiją būtina renovuoti „Kauno 
atžalyno“ boilerinę, pakeisti susidėvėjusius langus Meno skyriuje (18 vnt.), Jaunimo skyriuje (16 
vnt.), Miško filiale ( 8 vnt.), Pelėdžiuko vaikų filiale(8 vnt.).    
 
 

Numatomas programos tikslų įgyvendinimo rezultatas: 2011 m. bus siekiama ekonominio 
sunkmečio laikotarpiu gyventojams užtikrinti galimybę naudotis bibliotekų paslaugomis. 

-  Bibliotekų paslaugomis naudosis 13 proc. klaipėdiečių. Jie bibliotekose per metus apsilankys 
544 tūkst. kartų ir iš bibliotekos fondų paims apie 750 tūkst. vnt. spaudinių. Bibliotekos specialistai 
teiks pagalbą vartotojams ieškant informacijos tiek spausdintose, tiek skaitmeninėse informacijos 
laikmenose.  

- Biblioteka nupirks apie 6 tūkst. vnt. 2011 m. išleistų spaudinių, užsakys 130 pav. (570 
komplektų) periodinių leidinių;  

- Skaitytojai galės naudotis vieningu skaitytojo bilietu visoje bibliotekų sistemoje. Interneto 
prieigai veiks 106 kompiuterizuotos darbo vietos; 

- Bus organizuojami informacinio raštingumo užsiėmimai. Kompiuterinio raštingumo 
pradmenų išmokysime 460 klaipėdiečių;  

- Bus suorganizuota 150 renginių įvairioms vartotojų grupėms. Renginiuose apsilankys apie 7 
tūkst. lankytojų; 

       -    Planuojama gauti 57 tūkst. pajamų įmokų.  
 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: veikla organizuojama remiantis 
bibliotekos žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais, Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis,  
pajamų įmokomis, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis, 
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rėmėjų ir kitomis lėšomis.  
 

Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:  
5 prioritetas – Švietimo ir kultūros vystymas 
5.2.1.1. Skatinti miesto kultūros institucijų ir kūrybinių organizacijų iniciatyvas, siekiant užtikrinti 
tradicinio ir modernaus meno įvairovę bei jo sklaidą šalies ir tarptautiniu mastu. 
5.2.1.2. Rengti susistemintą, nuolat atnaujinamą informaciją apie Klaipėdoje teikiamas kultūros 
paslaugas ir periodiškai platinti šią informaciją spausdinta ir elektronine formomis. 
5.2.1.3. Įgyvendinti informacinių technologijų įdiegimo ir modernizavimo Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 
projektus. 
5.2.2.1. Parengti edukacines kultūrinio ugdymo priemones bei esamoje miesto kultūros 
infrastruktūroje įsteigti alternatyvios meninės saviraiškos kultūros centrą jaunimui 
5.2.3.5. Parengti savivaldybės pavaldžių kultūros įstaigų pastatų (patalpų) ir įrenginių 
modernizavimo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą. 
 5.3.1.1. remti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuolatinę ir ilgalaikę programinę veiklą, 
jaunimo iniciatyvas, skatinti jaunimą užsiimti savanoriška veikla. 
 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:  
o Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros įstatymai; 
o Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas; 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai; 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

sudarymo ir vykdymo taisyklės; 
 Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 m.;  
 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos įsakymai; 
 Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos nuostatai 

 
 
 

  
 

     VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ                                   2 lentelė 
 

BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka  Kodas   
(savivaldybės/padalinio/ įstaigos pavadinimas)     

Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių , sporto 
ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą 

Kodas  

(savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas)     
Gerinti viešosios informacijos teikimą ir kultūros prieinamumą 

gyventojams. 
Kodas  

(programos, skirtos šiam strateginiam tikslui įgyvendinti, pavadinimas)   
   

 
 Įgyvendinamas 

įstaigos / 
padalinio 

strateginio tikslo 
kodas, 

programos 
kodas 

Vertinimo 
kriterijus 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

2010-ųjų 
metų 

planas 

2011-ųjų 
metų 

planas 

2012-ųjų 
metų 

planas 

2013-ųjų 
metų 

planas 
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 Įgyvendinamas 
įstaigos / 
padalinio 

strateginio tikslo 
kodas, 

programos 
kodas 

Vertinimo 
kriterijus 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

2010-ųjų 
metų 

planas 

2011-ųjų 
metų 

planas 

2012-ųjų 
metų 

planas 

2013-ųjų 
metų 

planas 

01.01 
  

Rezultato:  
1-ajam programos 
tikslui 
1. Lankytojų 
skaičius 
2. Dokumentų 
išduotis (vnt.) 
 
 

  
  
 
R-01-01-01 
 
R-01-01-02 
 
 

  
 
 
544 tūkst. 
 
750 tūkst. 
vnt. 

  
 
 
544 tūkst. 
 
750 tūkst. 
vnt. 

  
 
 
544 tūkst. 
 
750 tūkst. 
vnt. 

  
 
 
544 tūkst. 
 
750 tūkst. 
vnt. 

01.01 Produkto:  
1-ojo programos 
tikslo, 1–am 
uždaviniui : 
1.1. Darbuotojų 
samda 
1.2. Kvalifikaciją 
kėlusių darbuotojų 
skaičius  
 
1.3. Patalpų 
išlaikymas/ 
Internetu 
bibliotekoje  
naudojęsi lankytojai 
 
1.4. Bibliotekos 
tinklo 
optimizavimo 
veiksmai  
1-ojo programos 
tikslo, 2-ajam 
uždaviniui 
2.1. Gyventojų 
aprūpinimas naujais 
dokumentais  
 
 
2.2. LIBIS kūrimo 
darbai, viešo 
interneto prieiga 
gyventojams  
 
 
1-ojo programos 
tikslo, 3-ajam 
uždaviniui 
3.1 Informacinio  
raštingumo 
apmokyti 
gyventojai  
3.2 renginių 
skaičius, t.sk. 
vaikams/jaunimui   
3.3 Lankytojų sk., 
t.sk.vaikams/jaunimui  

  
  
  
 
P-01-01-01-01 
  
P-01-01-01-02 
 
 
 
P-01-01-01-03 
 
 
 
 
 
P-01-01-01-04 
 
 
 
 
 
 
P-01-01-02-01 
  
  
  
 
P-01-01-02-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-01-01-03-01 
 
 
P-01-01-03-02 
 
 

  
 
 
 
 
75,5 etatai 
 
56 
darbuotojai 
 
17 pastatų 
/patalpų, 
plotas 3865 
kv/m 
55 tūkst. 
 
Parengta 
tinklo 
optimizavim
o programa  
 
 
 
50 naujų 
spaudinių 
1000 –ui 
gyventojų 
 
95 proc. 
dokumentų 
LIBIS 
kataloge, 
SAP 15-oje 
padalinių, 
108 VIP 
darbo vietos 
 
 
 
 
460  
 
 
105 renginiai, 
t.sk 35/20     
 

  
 
 
 
 
75,5 etatai 
 
56 
darbuotojai 
 
17 pastatų 
/patalpų, 
plotas 3865 
kv/m 
55 tūkst. 
 
Paskirtas 
sklypas 
bibliotekos 
statybai 
 
 
 
50 naujų 
spaudinių 
1000-ui 
gyventojų 
 
100 proc. 
dokumentų 
LIBIS 
kataloge, 
SAP 17-oje 
padalinių 
108 VIP 
darbo vietos 
 
 
 
 
460  
 
 
105 renginiai, 
t.sk 35/20     
 

  
 
 
 
 
75,5 etatai 
 
56 
darbuotojai 
 
17 pastatų 
/patalpų, 
plotas 3865 
kv/m 
55 tūkst. 
 
Parengtas 
detalusis 
planas  
 
 
 
 
135 nauji 
dokumentai 
1000 –ui  
gyventojų 
 
100 proc. 
dokum. 
LIBIS 
kataloge, 
SAP 17-oje 
padalinių 
108 VIP 
darbo vietos 
 
 
 
 
460  
 
 
105 renginiai, 
t.sk 35/20     
 

  
 
 
 
 
75,5 etatai 
 
56 
darbuotoja
i 
17 pastatų 
/patalpų, 
plotas 
3865 kv/m 
55 tūkst. 
 
Naujos 
biblioteko
s projektas  
 
 
 
 
135 nauji 
dokument
ai 1000 –
ui gyv. 
 
100 proc. 
dokum. 
LIBIS 
kataloge, 
SAP 17oje 
padalinių 
108 VIP 
d. vietos 
 
 
 
 
460  
 
 
105 reng., 
t.sk 35/20     
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 Įgyvendinamas 
įstaigos / 
padalinio 

strateginio tikslo 
kodas, 

programos 
kodas 

Vertinimo 
kriterijus 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

2010-ųjų 
metų 

planas 

2011-ųjų 
metų 

planas 

2012-ųjų 
metų 

planas 

2013-ųjų 
metų 

planas 

 
3.4. Įgyvendinta vaikų 
vasaros skaitymo  
programa, vnt. 
 
3.5. Meno parodos 
Meno sk. galerijoje  ir 
Girulių bibliotekos 
galerijoje  
3.6. Klaipėdos knygos 
rinkimai - konkursas  
3.7.Bibliotekų 
savaitės renginių 
programa 
3.8. Projektų kult 
veiklai  rengimas 
1-ojo programos 
tikslo, 4-ajam 
uždaviniui 
4.1.Renovuota 
boilerinė ir 
kanalizacijos 
vamzdynas . 
 
4.2. Neįgaliems 
pritaikyta laiptinė 
Kalnupės b-koje. 
 
4.3. Pempininkų fil. 
Vaikų padalinio 
rekonstrukcijos 
projektas 
 
4.4 Langų keitimas 
 
 
 

P-01-01-03-03 
 
P-01-01-03-04 
 
 
P-01-01-03-05 
 
 
 
P-01-01-03-06 
 
 
P-01-01-03-07 
 
P-01-01-03-08 
 
 
 
 
P-01-01-04-01 
 
 
 
 
P-01-01-04-02 
 
 
P-01-01-04-03 

7000     
110/500 
 
1 
 
 
18 parodų 
 
 
 
1  
 
 
1 
 
 
2 projektai. 
  
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 

7000     
110/500 
 
1 
 
 
18 parodų 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 projektai 
 
 
 
1  
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

7000     
110/500 
 
1 
 
 
18 parodų 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 projektai 
 
 
 
0 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 projektas 
 
 
49 vnt. 

7000     
110/500 
 
1 
 
 
18 parodų 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 projektai 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
8 vnt. 

 
 
 
Direktorė                                                                                                                                                               B.Lauciuvienė 
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos                                                     Parašas                                            V. Pavardė 


