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Elektrėnų savivaldybės viešosio bibliotekos
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮVADAS
Viešosios bibliotekos planas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymu, Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strategijos nuostatomis, IFLA ir UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste (1994) apibrėžtomis
gairėmis, Skaitymo skatinimo programomis, Elektrėnų savivaldybės tarybos patvirtintu Elektrėnų
savivaldybės strateginiu 2016-2018 m. planu, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais
ir nusako Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos plėtotės tikslus, kryptis, apibrėžia veiklos
rezultatus. VB veiklos planas numato uždavinius ir priemones bibliotekos tikslams pasiekti ir juos
įgyvendinti.
Įgyvendindami šį metinį planą užtikrinsime Elektrėnų savivaldybės bendruomenės ir ESVB
tinklo darbuotojų poreikius, teikiamų paslaugų kokybę, informacijos ir fondų prieinamumą, sąlygas
visiems bendruomenės nariams įgyti žinių, skaityti, šviestis, turiningai leisti laisvalaikį. Biblioteka
sudarys sąlygas ir toliau naudotis kompiuteriais ir internetu ne tik miesto, bet ir kaimo gyventojams,
vyks specialistų ir vartotojų apmokymai, elektroninio raštingumo konsultacijos bei mokymai.
Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai teiks informaciją vartotojams apie prieinamas paslaugas ir
mokymosi programas, padės žmonėms rasti ir gauti e. valdžios paslaugas, išmokti naudotis
kompiuteriu ir internetu, užpildyti pajamų bei turto el. deklaracijas. Bibliotekos žmogiškieji ištekliai
užtikrins viešosios įstaigos funkcionalumą ir prieinamumą

1. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Bibliotekų veiklai įtaką daro:





teisinė bazė: Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos veikla grindžiama LR
Konstitucija, LR tarptautinėmis sutartimis, LR bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais,
Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais bei potvarkiais, Elektrėnų savivaldybės viešosios
bibliotekos nuostatais (2014-05-28, Nr. TS-139). Darbo tavrką bibliotekoje apibrėžia
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės (2011-04-29 Nr.
V-1.1-15).
politiniai veiksniai: LR vyriausybės ir savivaldybės priimami sprendimai tiesiogiai veikia
savivaldybės gyventojų poreikius, jų dalyvavimą kultūriniame gyvenime bei keičia kultūrinių
produktų vartojimą.
socialiniai veiksniai: mažėjantis gyventojų skaičius, gyventojų senėjimas, mažėjantis vaikų
skaičius, plintantis nedarbas ir augantis socialiai pažeidžiamų visuomenės narių skaičius, ,





maži bibliotekininkų atlyginimai bei visuomenės nepakankamai vertinama bibliotekų
reikšmė.
technologiniai veiksniai: Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)
infrastruktūra, moderni RFID knygų apsaugos bei automatizuota jų išdavimo ir grąžinimo
sistema ir toliau ženkliai gerins ir plės informacijos perteikimo galimybes, pateikiant ją
vartotojams, leidžia kompiuterizuoti daug darbo sąnaudų reikalingų bibliotekiniams,
bibliografiniams, statistiniams ir kt. procesams.
ekonominiai veiksniai: Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, turinčios 10 kaimo
filialų ir 1 miesto filialą, veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, nuo
tikslingo finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Didelį poveikį bibliotekų veiklai
turi Lietuvos ekonominė padėtis.

2. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MISIJA ir VIZIJA
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos misija – skatinti bendruomenės skaitymą, žinių
visuomenės kūrimą, rūpintis jos švietimu, užtikrinant saviraiškos laisvę, teisę gauti informaciją ir
suteikiant galimybę visiems ir kiekvienam Elektrėnų savivaldybės gyventojui naudotis viešosios
bibliotekos ir jos filialų informaciniais ištekliais, dokumentų fondais ir sukauptais krašto kultūros
paveldo šaltiniais, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vizija – viešoji biblioteka – patraukli, saugi ir
patogi darbui, saviraiškai, poilsiui ir mokymuisi, skirta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
žmonėms.

3. BIBLIOTEKOS PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:













Didinti gyventojų sutelkimą į bibliotekas, gerinant paslaugų kokybę, sukuriant visoms
gyventojų grupėms prieinamą viešosios bibliotekos tinklo paslaugų sistemą, ugdant gyventojų
informacinį raštingumą.
Įrengti modernią, jaukią bei šiuolaikišką viešosios bibliotekos ir filialų patalpų infrastruktūrą,
teikiančią vartotojams galimybę patogiai, laisvai ir sistemingai dirbti, mokytis, ilsėtis
bibliotekoje.
Sukurti pažangią informacinių technologijų infrastruktūrą viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose, plėtoti informacinę visuomenę, įgyvendinant gyventojų teisę į informacijos ir žinių
prieigą.
Komplektuoti dokumentų fondą, laikantis kokybės ir aktualumo principo bei atsižvelgiant į
gyventojų poreikius.
Kaupti kraštotyros spaudinių fondą, rengti kraštotyros darbus.
Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį bei informacinį aptarnavimą.
Sudaryti galimybę vartotojams naudotis Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, jos
filialų ir kitų Lietuvos bibliotekų fondais.
Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS.
Organizuoti su bibliotekų veikla susijusius kultūrinius, literatūrinius ir edukacinius renginius.









Rengti bei įgyvendinti investicinius projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo
finansavimo.
Kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos
bendruomenių poreikiais.
Bendradarbiauti su savivaldybės meno, švietimo, kultūros, jaunimo ir kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Nuolat tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą, kelti bibliotekos darbuotojų
kvalifikaciją.
Sudaryti galimybę bibliotekų vartotojams nemokamai naudotis kompiuterinėmis
technologijomis bei internetu.
Gerinti bibliotekos įvaizdį, palaikyti ryšį su visuomene.
Nuolat ieškoti būdų kaip atnaujinti bibliotekų patalpas bei materialinę bazę.
4. ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS
VYKDOMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS

SISTEMOS

2016-ieji metai paskelbti Bibliotekų bei Vietos bendruomenių metais, todėl bibliotekose bus
organizuojami įvairiaus pobūdžio renginiai ir parodos, skirtos Bibliotekų ir Vietos bendruomenių
metams paminėti. Taip pat bus organizuojami žodiniai ir vaizdiniai renginiai, skirti valstybinėms,
tautinėms ir kitoms šventėms, žymių visuomenės veikėjų jubiliejams pažymėti, rengiami susitikimai
su visuomenės veikėjais, rašytojais, kraštiečiais, skatinamas visų grupių ir amžiaus vartotojų
skaitymas, ugdoma jų saviraišką, kūrybą. Numatoma toliau ugdyti ir stiprinti jaunimo ir vaikų
skaitymo įgūdžius, skatinti žinių siekimą, kūrybiškumą, individualumą, sudaryti palankias sąlygas
visų socialinių grupių vartotojams šviestis, mokytis, gauti šiuolaikinę informaciją, tenkinti
kultūrinius, mokymosi, švietimo poreikius.
2016-ais metais bus tęsiamas Bibliotekos pažangai 2 projektas „Saviraiškos erdvės paaugliams ir
jaunimui įkūrimas“. Daugiausia dėmesio bus skiriama mokymams, renginiams bei edukaciniams
užsiėmimams: 3D modeliavimui ir spaudinimui, diskusijoms jaunimui rūpimais klausimais savęs
pažinimo užsiėmimams, video filmų peržiūroms ir aptarimams, „Protų mūšio“ žaidimams,
susitikimams su žymiais žmonėmis.
2016 metais bus gilinamos vartotojų kompiuterinės žinios, pristatant jiems prenumeruojamas
elektronines duomenų bazes: INFOLEX, EBSCO Publishing, Naxos Music Library. Organizuojami
kompiuterinio raštingumo mokymai. Elektrėnų savivaldybės bibliotekose vartotojams sudarytos
puikios sąlygos nemokamai naudotis internetu, nemokamai mokytis kompiuterinio raštingumo
pagrindų.
2016 m. Spaudinių komplektavimo skyrius toliau sistemingai komplektuos bibliotekos vartotojų
poreikius atitinkančius spaudinius ir kitus dokumentus. Viešoji biblioteka ir filialai vykdys
dokumentų atranką, nurašys aktualumą praradusius, susidėvėjusius dokumentus, užtikrins dokumentų
saugumą, plės VB internetinės svetainės apimtį, dalyvaus nacionalinės bibliografijos duomenų banko
kūrime, rengs bibliografinius kraštotyrinius aprašus.
ESVB administracija kaip ir anksčiau 2016 metais nuolat skatins darbuotojus mokytis ir tobulėti.
stiprins viešosios bibliotekos sistemos darbuotojų profesinę kvalifikaciją, informacinę kompetenciją.
Siųs darbuotojus semtis žinių į LNB, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus VB, Lietuvos

Bibliotekininkų draugijos organizuojamus seminarus, organizuos metodinius, praktinius bei
dalykinius užsiėmimus, sieks neatsilinki nuo sparčiai tobulėjančių technologijų.
2016-ais metais bus atliekama viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų atestacija.
2016-ais m. bibliotekos darbuotojai teiks paraiškas papildomam finansavimui gauti. Viešosios
bibliotekos sistemos darbuotojai dalyvaus respublikiniuose moksliniuose tyrimuose ir įvairiose
bibliotekų veiklos tobulinimo programose, bendradarbiaus su Švietimo įstaigomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos žiniasklaida, viešins savo paslaugas socialiniame
tinklalapyje Facebook bei bibliotekos svetainėje adresu www.elektrenai.mvb.lt.

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01.02.01

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir /ar indėlio vertinimo Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas
(ketvirčiais)
kriterijų
pavadinimas
reikšmė
05 KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS
01 Skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą savivaldybėje
01 02 Užtikrinti viešą prieigą prie visų informacijos sluoksnių visų amžiaus grupių žmonėms
Savivaldybės viešosios
Administravimo
93,85
Direktorė G.
I–IV
Elektrėnų
bibliotekos
veiklos
išlaidų
dalis
nuo
Dapkevičienė
savivaldybės
bendro biudžeto, proc.
viešosios bibliotekos užtikrinimas mokant
veiklos užtikrinimas atlyginimą darbuotojams,
vykdant ūkinį/techninį
administracijos
aptarnavimą, užsakant
periodinę spaudą.
Komplektuoti dokumentų Įsigyti knygų ir kt.
10100 Spaudinių
I–IV
fondą, laikantis kokybės ir dokumentų, vnt.
komplektavimo
aktualumo principo bei
skyriaus vedėja A.
atsižvelgiant į gyventojų
Andužienė
poreikius
Organizuoti su bibliotekų Organizuoti
83
Direktorė G.
I–IV
veikla susijusius
Bibliotekos pažangai 2
Dapkevičienė,
kultūrinius, literatūrinius
projekto „Saviraiškos
direktorės pavaduotoja
ir edukacinius renginius
erdvės paauglaims ir
K. Partikienė, vyr.
jaunimui įkūrimas“
metodininkė J.
renginius, sk.
Volungevičienė, vyr.
bibliotekininkė A.
Vaitkūnienė,
bibliotekinių procesų
aptarnavimo
inžinierius D.
Juškevičius
Organizuoti projekto
4
Vyr. bibliotekininkė
I–IV
„Knyga-sielos namų
O. Andriejauskienė,
Veiksmo planas

Asignavimai
(Eur)

SB – 430 000

(iš jų:
darbo
užmokesčiui –
268 890, turtui
įsigyti 2 000)
SB(SP) – 3 000
Kt. – 18 540
(LR Kultūros
ministerija)
Kt. – 7 816,50
(Projektas
„Bibliotekos
pažangai 2“)

Kt. – 2 000
(Kultūros taryba)

vaistinė“
biblioterapinius
renginius, sk.

Sudaryti galimybę
bibliotekų vartotojams
nemokamai naudotis
kompiuterinėmis
technologijomis, internetu
bei prenumeruojamomis
duomenų bazėmis

Formuoti teigiamą
bibliotekos įvaizdį, gerinti
bibliotekos darbo kokybę,
telkti gyventojus į
bibliotekas

Organizuoti kitus
literatūrinius,
kultūrinius ir
šviečiamuosius
renginius bei parodas,
sk.
Apmokyti bibliotekų
vartotojus naudotis
informacinėmis
technologijoms,
vartotojų sk.
Konsultuoti
bibliotekos lankytojus
informacinių
technologijų
klausimais, lankytojų
sk.
Suteikti prisijungimus
prie prenumeruojamų
visateksčių duomenų
bazių, sk.
Parengti ESVB 2015
m. statistinę ir tekstinę
ataskaitas, sk.
Parengti ESVB veiklos
planą 2016 metams,
sk.
Pateikti savivaldybės
administracijai lėšų
poreikį 2016 metams,
sk.
Viešinti vykdomas
veiklas vietinėje

593

Vyr. bibliotekininkė R.
Raudoniūtė,
bibliotekininkė N.
Kriščiūnienė
Direktorė G.
Dapkevičienė

I–IV

180

Vyr. bibliotekinkė A.
Vaitkūnienė, filialų
darbuotojai

I–IV

7000

Vyr. bibliotekinkė A.
Vaitkūnienė, filialų
darbuotojai

I–IV

12

Vyr. metodininkė J.
Volungevičienė

I–IV

1

Direktorės
pavaduotoja K.
Partikienė
Direktorė G.
Dapkevičienė,
pavaduotoja K.
Partikienė
Direktorė G.
Dapkevičienė, vyr.
finansininkė O.
Šestavickienė
Direktorė G.
Dapkevičienė

I

1

1

1

I

I

I–IV

Komplektuoti ir saugoti
kraštotyros dokumentus,
skleisti etninį paveldą

spaudoje, internete, sk.
Teikti bibliotekines
paslaugas Elektrėnų
savivaldybės
gyventojams, proc.
Išduotų dokumentų
skaičius vienam
skaitytojui
(skaitomumas)
Skaitytojų
apsilankymų skaičius
(lankomumas)
Sistemingai
komplektuoti
kraštotyros fondą, sk.
arba vnt.
Pildyti internetinį
portalą „Vilnijos
vartai“ kraštotyrine
medžiaga, sk.
Parengti naujus
kraštotyros darbus, sk.

Skatinti ir ugdyti aukštą
bibliotekininkų
kvalifikacijos lygį

Atlikti bibliotekininkų
atestaciją, darbuotojų
sk.
Dalyvauti Lietuvos
nacionalinės M.
Mažvydo, Vilniaus
apskrities A.
Mickevičiaus viešosios
bibliotekos
organizuojamuose
mokymuose bei
seminaruose, sk.
Teikti metodines
konsultacijas filialų

33,2

Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai

I–IV

22

Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai

I–IV

17

Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai

I–IV

1

Spaudinių
komplektavimo sk.
vedėja A. Andužienė,
vyr. metodininkė J.
Volungevičienė
Vyr. bibliotekininkė E.
Milkamanavičiūtė

I–IV

Vyr. bibliotekininkė E.
Milkamanavičiūtė,
filailų darbuotojos
Direktorė G.
Dapkevičienė

I–IV

6

Vyr. metodininkė J.
Volungevičienė

I–IV

60

Vyr. metodininkė J.
Volungevičienė,

I–IV

1

27

30

I–IV

I

bibliotekininkams, sk.

Organizuoti metodines
konsultacines išvykas į
savivaldybės
bibliotekas, sk.

8

Dalintis gerąja darbo
patirtimi su kitų
bibliotekų darbuotojais
(apsilankant ir
priimant), sk.

2

direktorės pavaduotoja
K. Partikienė,
Spaudinių
komplektavimo sk.
vedėja A. Andužienė
Vyr. metodininkė J.
Volungevičienė,
direktorės pavaduotoja
K. Partikienė,
Spaudinių
komplektavimo sk.
vedėja A. Andužienė
Direktorė G.
Dapkevičienė

* Priemonių kodai ir pavadinimai sutampa su galiojančiu Elektrėnų savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Direktorė

Genė Dapkevičienė
_______________________

I–IV

II, IV

