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Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) 

direktoriaus ataskaita parengta ir teikiama rajono Savivaldybės tarybai vadovaujantis  tarybos 2014-

01-30 d. sprendimu Nr. T1-1040 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių viešųjų įstaigų ir 

kontroliuojamų įmonių vadovų 2013 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo“. 

Biblioteka 2013 metais veiklą vykdė vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2004-07-15 d. sprendimu Nr. T1-407 „Dėl Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005–2014 

metams patvirtinimo“, 2008-02-05 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-377 patvirtinta 

„Šilutės rajono savivaldybės Kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategija 2008-

2014 metams“,  Bibliotekos nuostatais, kurių nauja redakcija patvirtinta rajono Savivaldybės 

tarybos 2013-04-25 d. sprendimu Nr. T1-748 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Pagrynių filialo uždarymo ir naujos redakcijos Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“, kitais Bibliotekos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančių  institucijų teisės aktais. 

       Biblioteka pagal Vietos savivaldos įstatymą yra priskiriama savarankiškoms savivaldos 

funkcijoms, veiklą taip pat reglamentuoja Lietuvos bibliotekų įstatymas, kurio straipsnių pakeitimo 

ir papildymo įstatymas (Nr. XII-752) priimtas Seime 2013-12-23 d., kiti įstatymai bei teisės aktai 

bendrosios kultūros ir bibliotekų klausimais. 
 

RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Savivaldybės strateginiame plėtros plane Bibliotekos veikla sutelkta 3.2 tikslo 01-04 

uždaviniuose. Vykdant uždavinio 01 priemonę „Kultūrinės veiklos programos rėmimas“,  

profesionalūs bibliotekininkai parengė, pateikė, gavo finansavimą ir vykdė Lietuvos fondų bei 

programų finansuotų 14 projektų (+2 daugiau nei 2012) . Iš jų 4 projektai finansuoti per rajono 

Savivaldybės Kultūros plėtros programą. Nors per rajono savivaldybės Kultūros plėtros programą 

skirtas 16,0 tūkst. Lt finansavimas (arba 4,2 tūkst. Lt mažiau nei 2012), bibliotekininkai projektinei 

veiklai sugebėjo pritraukti iš Lietuvos  fondų ir programų alternatyvias lėšas- 79,0 tūkst. Lt (arba 28 

tūkst. Lt daugiau nei 2012). Bibliotekos direktorius parengė,  ir vykdė dviejų finansuotų   projektų  

vadybą: „Tarptautinė keliaujanti Klaipėdos krašto žinių lyga-turnyras „...kol esam lietuviai, to 

krašto nenustosim...“ ir „Trys keliaujančios knygų dekados „Lietuviško žodžio atovartos“ vadybą  

(25 tūkst. Lt.). Iš viso per projektus bibliotekininkai pritraukė 95,0 tūkst. Lt, iš kurių 16,0 tūkst. Lt 

(arba 16,8% nuo bendrų lėšų) projektams skyrė Bibliotekos Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos. 

Vykdant uždavinio 02 priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų 

dalyvavimas seminaruose, stažuotėse, mokymuose, studijavimas aukštosiose mokyklose“ 

Bibliotekos 22 specialistai (iš 51) kėlė kvalifikaciją, gilino žinias ir kompetencijas seminaruose (9), 

konferencijose (7), kitokio turinio mokymuose (6). Darbuotojams   profesinių įgūdžių ir gebėjimų 

atnaujinimo kvalifikaciniai renginiai buvo nemokami. Juose bibliotekininkai dalyvavo laimėję 

profesines atrankas bei konkursus. 

Vykdant uždavinio 03 priemonę „F. Bajoraičio viešosios bibliotekos prekių ir paslaugų 

naudojimas“, Bibliotekos funkcijoms vykdyti naudoti rajono savivaldybės skirti biudžetiniai 

asignavimai 1742 tūkst. Lt, arba + 154 tūkst. Lt daugiau (nei 2012). Papildomi  biudžetiniai 

asignavimai (154 tūkst. Lt) gauti ir panaudoti tokioms išlaidoms finansuoti: vadovaujantis kultūros 

ministro 2013-03-25 d. įsakymu Nr. ĮV-240 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“, 
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padidėjo bibliotekinių atlyginimų koeficientų vidurkis, gauta ir išmokėta 28,4 tūkst. Lt. Be to, tik 

2013 m. pradėtas mokėti bibliotekinio darbo specialistams (51) atlyginimo vidurkis. Tam 

papildomai skirta ir panaudota 53,4 tūkst. Lt. Minimalaus darbuotojų atlyginimo kitimui gauta ir 

panaudota 19,8 tūkst. Lt. Viso darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo lėšomis) gauta ir 

panaudota 133,1 tūkst. Lt. Papildomi biudžeto asignavimai, skirti prekėms ir paslaugoms įsigyti, 

sudarė 20,9 tūkst. Lt. Lėšos panaudotos Bibliotekos ir 22 jos filialų šildymo sąnaudoms dengti. 

Siekiant inovatyvaus bibliotekos paslaugų administravimo ir efektyvinimo, įsigyta kompiuterinė 

įranga (29,5 tūkst. Lt, per projektus), naujų dokumentų ir periodikos (176,4 tūkst. Lt), iš kurių 98,5 

tūkst. Lt – valstybės biudžeto asignavimai, 48 tūkst. Lt periodikai prenumeruoti – rajono 

Savivaldybės lėšos, 29,9 tūkst. Lt – gauta naujų knygų parama. Bibliotekoje ir 22 filialuose pagal 

sudarytas paslaugų tiekimo ir prekių įsigijimo sutartis biudžete gauta ir panaudota 279,5 tūkst. Lt.  

Vykdant Savivaldybės strateginio plano 04 priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos pajamos už suteiktas paslaugas“, surinkta mokamų paslaugų pajamų 9,8 tūkst. Lt. 

Bibliotekos mokamų paslaugų įplaukas sudarė tik apyvartinės lėšos, surenkamos už elektroninių 

skaitytojų pažymėjimų išdavimą ir naujų įsigijimą, dokumentų skenavimo, kopijavimo, 

informacijos įrašymo į saugojimo laikmenas ir kitos mokamos paslaugos. 
 

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
ĮSAKYMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Vietos Savivaldos teisėkūros lygiu Bibliotekos raidą ir kaitą (2013) įteisino rajono 

savivaldybės taryba savo sprendimais.  Iš viso priimtas 21 Tarybos sprendimas. Iš jų 4 – 

Bibliotekos valdymo ir planavimo bei atsiskaitymo klausimais. Vykdant rajono Savivaldybės 

tarybos 2013-01-31 d. sprendimą Nr. T1-636 ir 2013-03-28 d. Nr. T1-720, Bibliotekos direktorius 

pagal patvirtintą grafiką pateikė Tarybai vadovo veiklos ataskaitą ir jai buvo pritarta. Tarybos 2013-

01-31 d. Nr. T1-644 sprendimu Bibliotekos direktorius buvo įrašytas į Šilutės rajono 2015–2024 

metų strateginio plėtros plano rengimo „Visuomenės“ darbo grupę ir joje dirbo. Dirbant grupei 

buvo teikiami siūlymai bei suformuluota Bibliotekos ir 22 jos miestelių bei kaimo filialų strateginė 

plėtra (iki 2024), vėliau įteisinta Savivaldybės tarybos 2013-07-25 d. sprendimu Nr. T1-848 ir 

2013-10-24 d. sprendimu Nr. T1-922. Pastaruoju sprendimu patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 

2015–2024 metų strateginės plėtros planas, į kurį integruota  Biblioteka ir  22 jos filialų tinklas. 

 Bibliotekos tinkle (2013) įvykdyta pertvarka. Savivaldybės tarybos 2013-04-25 d. sprendimu 

Nr. T1-748 uždarytas Pagrynių filialas. Tuo pačiu sprendimu pakeisti Bibliotekos nuostatai. 

Sprendimo Aiškinamajame rašte suformuota nuostata, kad priemiestinės Pagrynių filialo 

bendruomenės gyventojams paslaugas gali teikti Biblioteka ir tolesnei  Bibliotekos paslaugų plėtrai 

numatoma perduoti Tilžės g. 12 pastatą Šilutėje. Pastarasis Tarybos sprendimas buvo gyvybingas ir 

turėjo tęstinumą: Savivaldybės taryba 2013-12-19 d. priėmė sprendimą Nr. T1-1020 „Dėl sutikimo 

perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos“, kurio paskirtis įteisinta 

minėto Tarybos sprendimo dalyje „2. perimtą nekilnojamąjį turtą perduoti patikėjimo teise valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai nuostatuose 

numatytai veiklai vykdyti“. Tarybos 2013-04-25 d. sprendimu Nr. T1-749 Bibliotekai ir jos 22 

miestelių bei kaimo filialams patvirtintas naujas didžiausias leistinų pareigybių 67,25 skaičius, 

sumažinant uždaryto Pagrynių filialo bibliotekininko pareigybę. 

Biblioteka (2013) disponavo biudžeto lėšomis, kurio dydį atskira eilute patvirtino Taryba 

2013-02-28 d. sprendimu Nr. T1-679  1 752 000 Lt, iš jo mokos fondas su socialinio draudimo 

įmokomis sudarė 1 116 600 arba 83,9 % nuo viso biudžeto. Bibliotekininko vidutinis mėnesinis 

atlyginimas: priskaičiuojamas 1 471 Lt, išmokamas 1168 Lt. Bibliotekos kitos lėšos (be atlyginimų) 

sudaro 16,1 % nuo bendro biudžeto, todėl  apmokėjimo už šilumą skola siekė (2013) 141 556 Lt. 

Biblioteka yra aktyvi projektinių lėšų pritraukėja, todėl rajono Tarybos 2013-02-28 d. Nr. T1-685, 

2013-03-28 d. Nr. T1-722, 2013-07-25 d. Nr. T1-846 ir 2013-10-24 d. Nr. T1-910 sprendimais 

Bibliotekai perduota kompiuterinės, techninės ir IT įrangos už 148 809 Lt., kai Savivaldybės indėlis 
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nebuvo reikalingas. Tarybos sprendimais 2013-06-27 d. Nr. T1-807 ir 2013-09-26 d. Nr. 875 

reglamentuotas rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų (12 VB žemės 

objektų) ir (ar) jų dalių, patalpų pastatuose (Švėkšnos fil.) perdavimas panaudos ar patikėjimo teise, 

nuolatinai ar laikinai neatlygintinai naudotis. Visi turto objektai įregistruoti Registrų centre, 

apskaityti Bibliotekos buhalterinėje apskaitoje. Biblioteka yra rajono savivaldybės Kultūros plėtros 

programos projektų teikėja, todėl vykdė Savivaldybės tarybos 2013-02-28 d. sprendimu Nr. T1-675 

patvirtintus  6 projektus, kuriems koofinansuoti iš Savivaldybės buvo skirta 16 tūkst. Lt. Biblioteka 

pritraukė 79 000 Lt iš Kultūros rėmimo fondo, Kultūros ministerijos, Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje. Savivaldybės skirtas finansavimas sudarė 16,8 % nuo bendrų Bibliotekos specialistų 

projektais pritrauktų lėšų. Savivaldybės tarybos 2013-11-28 d. sprendimo Nr. T1-932 12 punktu yra 

patvirtintas Savivaldybės strateginis renginys - „Donelaitika:  knyga, žodis, konfesija ir menas 

epochų kultūriniuose perskaitymuose“, kuris vyks liepos 12 d. Šis renginys, vienintelis iš Lietuvos 

viešųjų bibliotekų, Lietuvos vyriausybės 2013-02-06 d. nutarimu Nr. 121 „Dėl Kristijono 

Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2013–2014 metų priemonių plano patvirtinimo“ 

įrašytas į K. Donelaičio 300 metų minėjimo renginių valstybinę programą ir jam skirtas valstybės 

finansavimas (19,7 tūkst.Lt).  

Vykdant rajono Savivaldybės tarybos 2013-12-19 d. sprendimą Nr. T1-984  „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“, į 

viešąją Biblioteką nukreipti viešųjų darbų programos dalyviai atliko būtinuosius Bibliotekos ir jos 

struktūrinių padalinių ūkinius darbus, kuriems nereikėjo skirti didesnių biudžeto finansinių 

asignavimų. Rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai teigiamai įtakojo bibliotekų sektoriaus 

paslaugų Šilutės krašto bendruomenėse plėtrą. 

Bibliotekos veikla (2013) reglamentuota 32 rajono Savivaldybės Administracijos direktoriaus 

įsakymuose. Daugiausia (18) yra susiję su Bibliotekos direktoriaus dalyvavimu konferencijose, 

seminaruose,  vykdytais kūrybiniais bei partnerystės projektais. Kitais įsakymais (13) reglamentuota  

Bibliotekos ir 22 jos miestelių bei kaimo filialų intelektualioji knyginė veikla. 2013-03-05 d. 

įsakymu Nr. A1-238 „Dėl Kultūros plėtros programos 2013 m. lėšų paskirstymo“ viešosios 

Bibliotekos strateginiam renginiui, literatūriniam rudeniui „Kviečia baltos knygų burės...“ skirtas 

3700 Lt finansavimas. Tarptautinis renginys, dalyvaujant Kaliningrado (Rusija), Bauskės (Latvija), 

Punsko (Lenkija) knygininkams ir vaikiškų knygų iliustratoriams, Rundalės (Latvija) istorijos 

muziejaus aktoriams, rašytojams, ir šilutiškiams knygų autoriams, gyvenantiems visuose Lietuvos 

regionuose, turėjo platų atgarsį žiniasklaidoje, sutraukė įspūdingas knygmylių auditorijas.    

Vykdant Administracijos direktorius 2013-04-23 d. įsakymus Nr. A1-400 ir Nr. A1-401 „Dėl 

universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) koordinacinės grupės sudarymo“, pavesta Inkaklių ir 

Kintų filialo  bibliotekiniams specialistams  dalyvauti specializuotuose mokymuose ir vykdyti 

patariamąjį darbą naujai įsteigtoms įstaigoms. Šiuo metu Inkaklių UDC puikiai bendradarbiauja su 

Bibliotekos Inkaklių filialu. Tuo tarpu Kintų UDC patalpose turintis veikti Bibliotekos Kintų filialas 

dar nėra aprūpintas baldais, IT ir technine įranga, todėl į naujas patalpas nėra perkeltas. 

Administracijos direktoriaus 2013-02-26 d. įsakymas Nr. A1-206 „Dėl darbdavių viešiesiems 

darbams atlikti sąrašo patvirtinimo“ sudarė sąlygas Bibliotekoje ir jos filialuose pigiausiomis 

sąnaudomis atlikti smulkius patalpų remonto darbus ir užtikrinti kokybišką veiklai naudojamo 

ūkinio turinio būklę. Su buhalterine ūkio apskaita bei atskaitomybe pagal VSAFAS (ir VSAKIS) 

yra susijęs Administracijos direktoriaus 2013-06-04 d. įsakymas Nr. A1-579 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės ir jai pavaldžių  biudžetinių įstaigų bei kitų savivaldybės kontroliuojamų subjektų 

finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklių patvirtinimo“ bei 2013-02-11 d. įsakymas Nr. A1-

162 „Dėl metinių finansinių 2012 metų ataskaitų rinkinio pateikimo“. Įgyvendinant pastarųjų 

įsakymų reikalavimus, Bibliotekos finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis VSAFAS 

standartais, Savivaldybei teikiamos metinės ir tarpinės ataskaitos su aiškinamuoju raštu, laikomasi 

ataskaitų pateikimo terminų. 
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Ūkinę bibliotekos veiklą reglamentavo Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymai 

(3): 2013-10-16 d. Nr. A1-1075 „Dėl šildymo sezono pradžios“; 2013-04-17 d. Nr. A1-376 „Dėl 

šildymo sezono pabaigos“ (šiluma įjungta ir išjungta nurodytais terminais, vykdyta už filialų 

patalpų šildymą pateiktų sąskaitų šildymo terminų pradžios-pabaigos kontrolė); vadovaujantis 

2013-04-02 d. įsakymu Nr. A1-332 „Dėl tarnybinių automobilių vasaros kuro normų taikymo“, 

parengtas viešosios Bibliotekos direktoriaus 2013-04-02 d. įsakymas Nr. V (2.4)-24, kuriuo įteisinta 

vasaros kuro norma Bibliotekos automobiliui FORD TRANSIT. Bibliotekos darbuotojų sveikatos 

saugą ir sanitarinę patalpų higieną reglamentavo Administracijos direktoriaus 2013-02-04 įsakymas 

Nr. A1-164 „Dėl gripo epidemijos Šilutės rajono savivaldybėje paskelbimo“, kurį vykdant 

skaitytojus aptarnaujantis personalas aprūpintas specialiosios saugos priemonėmis, laikytasi patalpų 

vėdinimo ir kitų sanitarinės priežiūros reikalavimų. Vykdant Administracijos direktoriaus 2013-10-

03 d. įsakymą Nr. A1-1036, Savivaldybės Finansų skyriui pateiktas viešosios Bibliotekos biudžeto 

2014 metams  projektas su Aiškinamuoju raštu ir išsamia Bibliotekos biudžeto vykdymo 2013 

metų, pagal atskirus išlaidų straipsnius, analize. 

Rajono Administracijos direktoriaus patvirtintame „Šilutės rajono savivaldybės 

bendruomenių 2013 m. pareikštų pastabų ir pasiūlymų bei jų įgyvendinimo priemonių plane“   

Bibliotekai ir 22 jos miestelių bei kaimo filialams pareikšta pastabų ar pasiūlymų nebuvo. 
 

BIBLIOTEKA – INFORMACINIŲ, PAŽINTINIŲ, EDUKACINIŲ IR TARPTAUTINIŲ KNYGOS 

RENGINIŲ ORGANIZATORĖ MOBILIOSIOSE IR VIEŠOSIOSE ERDVĖSE 
 

Pagal institucinę paskirtį ir funkcijas Biblioteka kaupia, tvarko, saugo ir skleidžia universalių 

tradicinių bei elektroninių dokumentų fondą, organizuoja optimalią prieigą prie bibliotekinių 

paslaugų, rinkos sąlygomis prisideda prie bendruomenės informacijos, žinių, skatinančių verslumą, 

bendruomenės  ūkio raidą, materialinės gerovės sukūrimą, sklaidos. Biblioteka yra stipriausia 

Pamario krašte IT struktūros turėtoja ir IT paslaugų kūrėja, aktyviai komunikuojanti knyginio 

paveldo ir šiandienos literatūros, pagalbos švietimui ir neformalaus ugdymo srityje, patikima 

informacijos ir žinijos paslaugų organizatorė bei davėja. Bibliotekos paslaugomis 2013) naudojosi  

10 608 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) įregistruoti vartotojai, 

įvairaus turinio renginiuose apsilankė 36 477 lankytojai, surengta 736 knygos turinį aktualinantys 

renginiai. 

Biblioteka sėkmingai įgyvendino jai iškeltus tikslus ir uždavinius, plėtė nemokamų efektyvių 

paslaugų spektrą, teikė mokamas paslaugas (17), kurių sąrašas yra atnaujintas (2012) ir populiarus 

tarp atrankinės teminės informacijos naudotojų. Ataskaitiniais metais  surengta 736 įvairaus 

pobūdžio knyginių renginių, profesionalaus ir mėgėjiško meno parodų, žinių, edukacinių 

užsiėmimų, tarp kurių populiariausiais ir labiausiai pripažintais renginiais tapo mobilieji žinių lygos 

turnyrai, surengti miesto ir miestelių bendruomenėse, Bibliotekos partnerių buveinėse, bendrojo 

lavinimo mokyklose. Šaunioji komanda – Bibliotekos Informacijos skyriaus specialistai – pakvietė 

viso Klaipėdos regiono savivaldybių komandas susiremti turnyre „...kol esam lietuviai, to krašto 

nenustosim...“, skirtame Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 90-osioms metinėms 

paminėti. Pirmą kartą Šilutėje vyko žaidimas, paremtas populiaria LRT laida – Lietuvos 

universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Turnyras, kurį vedė laidos „Žinių riteriai ir damos“ vedėjas, 

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas, skirtas  Mažosios 

Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienos 85-mečiui. Sumanieji bibliotekininkai 

savaip atkūrė prieš du dešimtmečius buvusią stiprią ir trumpam nutrūkusią  netradicinę bičiulystę su 

Tauragės apskrities komisariato Šilutės poskyrio policijos pareigūnais, pakviesdami juos 

„susikauti“ išbandymų kelyje – turnyre „Gink, saugok, padėk, bet išlik...“. Improvizuotame turnyre 

kovėsi 4 policijos pareigūnų komandos. Laimėtojais tapo policijos patrulių budėtojų komanda „Ir 

dieną, ir naktį“, laimėjusi pagrindinį visuomeninio judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ įsteigtą 

prizą. Pralaimėjusiųjų nebuvo, nes visi komandų žaidėjai ir sirgaliai įgijo žinių, mėgavosi 

bibliotekininkų parengtomis atrakcijomis, klausėsi muzikos ir bičiuliškai bendravo.  
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Įspūdinga teminių renginių gausa ir ne mažiau gausesnėmis publikos auditorijomis 

pasižymėjo tradicinis Bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto renginys 

„Vilniaus akademinės dienos Šilutėje“, vykęs jau aštuntąjį kartą. Kartu su partneriais – Šilutės 

Vydūno, Vainuto, Ž. Naumiesčio ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijų, Šilutės žemės ūkio bei Šilutės 

turizmo ir paslaugų verslo mokyklų bendruomenėmis į daugiau kaip 11 renginių sukviestas 

besimokantis pamario krašto jaunimas. Per 500 gimnazistų pagal pomėgius ir prognozuojamą 

studijų kryptį pasiskirstė darbui septyniose sekcijose. Jose dviejų akademinių valandų trukmės 

pamokas vedė Vilniaus universiteto dekanai ir mokslininkai. Jungtinėje integruotoje pamokoje 

„Mažoji Lietuva istorijos virsmuose ir tapatybės vingiuose“ su jaunuomene bendravo žymus 

Lietuvos istorikas, profesorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Teorijos ir kultūros istorijos 

katedros vedėjas Alfredas Bumblauskas. Renginys, skirtas jaunimui ir vienai iš daugelio 

bendruomenės galimybių rinktis profesiją ir planuoti savo gyvenimo studijas bei karjerą, 

neabejotinai pavyko. 

Nauja: pirmą kartą, švenčiant miesto gimtadienį, Vydūno skverelyje bibliotekininkai 

šilutiškių šeimas  pakvietė į „Gimtadienio pusryčius improvizuotoje Žibų kaimo arbatinėje“. Ilgai ir 

kantriai rengę šventę, Vaikų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkai, svečius pasitiko su pagoniškais 

ritualais, pačių surinktomis, sudžiovintomis arbatžolėmis ir savo rankomis pasiūtomis arbatos 

kraitelėmis. Visus džiugino  Bibliotekos partnerių, Šilutės darželio-mokyklos „Pušelė“, arbatos 

gėrimo edukacinė programa, aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomos Kristijono Donelaičio 

„Metų“ dalies „Pavasario linksmybių“ ištraukos, Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblio 

„Kuršių ainiai“ dainos ir šokiai.  

Nauja:  atiduodant pagarbos duoklę Klaipėdos krašto istoriniam paveldui, bendradarbiaujant 

su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, surengtas mokslinio 

periodinio leidinio „Acta historica universitatis Klaipedensis“ XXV tomo „Klaipėdos krašto 

konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai“ sutiktuvės. Apie žmonių laidojimo 

tradicijų formavimąsi Prūsijoje, Klaipėdos krašto kapinių antkapinių įrašų skirtenybes, Klaipėdos 

krašto kapinių būklę kalbėjo doc. dr. Silvija Pocytė, Darius Barasa, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. 

Arminas Štuopys, prof. dr. Rimas Sliužinskas. Krašto istoriniam paveldui skirti ir pirmą kartą 

surengti Šviesos skaitymai, kai vienu metu visose pamario krašto bibliotekose žvakių šviesoje 

gausiai susirinkę bendruomenių žmonės skaitė tekstus iš Jono Vanagaičio knygos „Kovų keliais“. 

Renginys skirtas Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms. 

Nauja: minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir Šilutės skyriaus 25-metį po viešosios 

Bibliotekos miestelių ir kaimo filialus keliavo ikonografinė dokumentinė paroda „Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečiui. Sąjūdis Šilutėje“. Prie keliaujančios parodos susitelkę vietos 

bendruomenių Sąjūdžio bendražygiai diskutavo, dalijosi prisiminimais, bendravo, taip stiprindami 

pilietinę brandą, skatindami jaunimą būti savo krašto piliečiais. 

Nauja: biblioteka – tarptautiškumu  pasižyminti kultūros įstaiga. Bendradarbiaujant su 

Kaliningrado (Rusija) miesto bibliotekos filialu Nr. 4, Kaliningrado Liudviko Rėzos lietuvių 

draugija ir Lietuvos konsulatu Kaliningrade, išvykoje į Karaliaučių surengti renginiai tema 

„Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knygininkų sąsajos“, pristatantys istorinę ir dabarties 

Klaipėdos krašto knygą.  Punsko lietuvių kultūros namuose (Lenkija) šilutiškiai knygų autoriai 

skaitė savo kūrybą tradiciniuose „Rudens literatūrinių skaitymų“ renginiuose. Šilutėje priimta 

bibliotekininkų delegacija iš Gruzijos: Diana Galashvili, Khashuri miesto bibliotekos direktorė; 

Irakli Garibashvili, Gruzijos bibliotekų asociacijos prezidentas; Rita Tsakadze, Kutaisio bibliotekos 

direktorė. Šilutiškiai, VIPT asociacijos projekto „Šiuolaikiškos bibliotekos vizija Gruzijoje“ 

partneriai, kolegoms gruzinams pristatė Bibliotekos patirtį mini konferencijoje „Bibliotekos 

reklama: priemonės ir įvairovė“, supažindino su moderniai įrengto Švėkšnos miestelio filialo veikla. 

Svečiai buvo priimti rajono Savivaldybės mero institucijoje, kur vyko konstruktyvus pokalbis apie 

nedidelio pamario regiono bibliotekų paslaugų įvairovės svarbą ir efektą socialinei ir kultūrinei 

bendruomenės raidai. Bauskės centrinėje bibliotekoje ir Bauskės miesto muziejuje (Latvija) 
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šilutiškiai išeksponavo ir įspūdingai pristatė Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus 

tarptautinio plenero „Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant“ parodą. Vakaro metu 

buvo skaitomos „Metų“ ištraukos lietuvių ir latvių kalbomis, klausomasi Latvijos lietuvių draugijos 

folkloro kolektyvo atliekamų lietuviškų dainų. Šilutiškių bibliotekininkų bendruomenė (nuo 1974) 

bendradarbiauja su Bauskės centrine biblioteka. Todėl Latvijoje pažįstami ir atpažįstami 

pamariečiai vidurvasarį sulaukė gausaus specialistų būrio iš Jelgavos mokslinės bibliotekos ir 

kaimo nuovadų filialų bei Ozelnieki savivaldybės bibliotekų. Šilutiškiai kolegos latvius supažindino 

su savo tarptautine veikla, neformaliojo ugdymo renginiais, telkiančiais bendruomenę kūrybos 

saviraiškai, jungtine veikla sutarčių principu su regiono švietimo įstaigų tinklo institucijomis, 

knyginio paveldo aktualizavimo programomis.  

Išeivis iš Lietuvos Vytas Juška (Australija)  Bibliotekai padovanojo 1970–1973 m. Sidnėjuje 

(Australija) leistą serijinį leidinį „Poezijos ir prozos lakštai“. Ta proga surengtame aukojimo vakare 

dalyvavęs pats dovanotojas su žmona žurnaliste, buvusia šilutiške Lilija Valatkiene, įspūdingai 

pristatė paveldosauginę misiją įgyvendinančią  relikviją – lakštus, kuriuose įamžinta poeto ir 

rašytojo Johaneso Bobrovskio (Pagėgių sav.), rašytojos Marijos Irenos Siliūtės-Malakūnienės (Ž. 

Naumiestis) kūryba ir biogramos. Labdaringojo V. Juškos dovana papildė Bibliotekos Knygos  

muziejų. Jame šiuo metu apskaitoma per 3 tūkst. knyginio paveldo, ikonografijos ir rankraštinių 

dokumentų, kurių dalis įrašyta į kultūros vertybių paveldo registrą. 

Nauja: grupė bibliotekininkų vykdė Kultūros rėmimo fondo, pamario verslininkų ir 

asociacijos „Šilutės raštijos ir knygių draugija“ finansuotą tarptautinį projektą „Trys keliaujančios 

knygų mugės: lietuviško žodžio atodangos“ Akajinsko rajono Smirnovo centrinėje bibliotekoje. Su 

kolegomis kazachais, su kuriais šilutiškiai bendradarbiauja nuo 1974 metų, apsilankymo metu 

pasirašyta dvišalės partnerystės sutartis, surengta bibliotekų diena: išeksponuota ir virtualiai 

pristatyta tradicinė knygų paroda „Vakarų Lietuvos ir Šilutės krašto rašytojai vaikams: žaidybinės 

knygutės“, pristatyta Šilutės krašto dabarties knygininkų kūryba, pamario Bibliotekos patirtis 

socialinių tinklų, savanorystės ir partnerystės kūrime. 
 

BIBLIOTEKOS IR BIBLIOTEKININKŲ PRIPAŽINIMAS BEI SĖKMĖS ŽENKLAI‘2013 
 

1. 2013-12-19 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkei Virginijai 

Veiverienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija ir diplomas už 

Bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą. 

2. 2013-04-2 LBD Šilutės skyrius įvertintas kaip  Geriausias  bibliotekininkų draugijos  

(LBD) skyrius Lietuvoje. Pirmininkės Sandros Jablonskienės ir tarybos įvertinimo akcentai: 

aktyvus šilutiškių dalyvavimas LBD veikloje, inovatyvių bibliotekinio gyvenimo tradicijų paieška, 

naudingi tarptautinės partnerystės tinklai, bendradarbiavimas su nevyriausybinio sektoriaus, 

valstybės, verslo institucijomis bei reikšmingas indėlis į bibliotekininkų profesinę motyvaciją.   

3. 2013-04-29 d. Bibliotekos Traksėdžių filialo bibliotekininkei Vidai Paldauskienei suteikta 

„Klaipėdos regiono Metų bibliotekininko nominacija „Jonvabalis“. Nominacija skirta  už skaitymo 

skatinimą, meilės knygai ugdymą ir aktyvią veiklą buriant knygmylių bendruomenę.  

4. Šilutės rajono savivaldybės ir Šilutės rajono  laikraščio „Šilutės naujienos” redakcijos 

paskelbtame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią‘2013”, laureato nominacija „Metų 

renginys“ įvertintas Bibliotekos renginių ciklas „Protų mūšiai“. 

 5. 2013-11-25 d. Bibliotekai įteikta Lietuvos Vydūno draugijos padėka už ypatinga indėlį į 

Vydūno idėjų sklaidą, atminimo įamžinimą ir aktyvų dalyvavimą Vydūno draugijos veikloje.  

6. 2013-11-05 d. Bibliotekai įteikta Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos padėka už aktyvų 

ir nuoširdų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene. 
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BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS  GILINO ŽINIAS IR VADYBINIUS GEBĖJIMUS ŠIUOSE 

PROFESIONALUMO RENGINIUOSE 
 

Eil. 

Nr. 

Data Užsiėmimo pavadinimas Organizatorius Kur vyko 

(valstybė, šalis, 

miestas) 

1. 03-22 15-oji Vydūno konferencija. 

Skaitė pranešimą „Vydūno 

dokumentika Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Knygos 

muziejuje“ 

Vydūno draugija, Lietuvių 

literatūros ir tautosakos 

institutas 

Klaipėda 

2. 04-30 Konferencija „Bendraujančios 

bibliotekos: patirtys, 

technologijos“ 

Lietuvos bibliotekininkų 

draugija 

Vilnius 

3. 09 11-19 Projekto „Tarptautinis projektas 

„Trys keliaujančios knygų mugės: 

lietuviško žodžio atovartos“ 

vadyba išvykoje į Akajinsko 

rajoninę biblioteką (Kazachija). 

Parengtas straipsnis žurnalui „Tarp 

knygų“. 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija 

Akajinsko m. 

(Kazachija)  

4. 10-07,08 Mokymai „Elgesys konfliktinėje 

situacijoje, situacijos valdymas“ 

LNB Bibliotekininkystės 

centras 

Druskininkai 

 

5. 10-

15,16, 

22, 23 

Mokymai naudotis 

kompiuterinėmis programomis: 

„Efektyvūs Office 2010 

naudojimas“, „Google Drive 

funkcijų naudojimas“, „Inkscape-

vektorinės grafikos programa“, 

„Gimp-taškinės grafikos 

programa“. Kvalifikacinis  

pažymėjimas  (2013-10-23) 

Projektas „Elektroninių 

paslaugų vadybininkai-

kompetentingi 

bibliotekininkai“  

Šilutė 

6. 10-16 Konferencija „Lietuvos kultūros 

politika: įžvalgos ir lūkesčiai“ 

LR Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros k-tas, 

Seimo Lietuvos 

socialdemokratų partijos 

frakcija, Kultūros k-tas 

prie Lietuvos Respublikos 

Trišalės Tarybos 

Vilnius  

7. 10-18 Projekto „Tęstinio tarptautinio 

projekto „Trys keliaujančios 

knygų mugės: lietuviško žodžio 

atogrąžos“ vadyba išvykoje į 

Punską (Lenkija). Parengtas 

straipsnis trijuose žiniasklaidos 

leidiniuose 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija 

Punskas 

(Lenkija) 

8. 11-05 Tarptautinė konferencija 

„Bibliotekos socialiniams 

pokyčiams 2013: Baltijos regiono 

šalių patirtis“ 

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Vilnius 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaita 

 

8 
 

9. 11-8,9 Projekto „Tarptautinis projektas 

„Trys keliaujančios knygų mugės: 

lietuviško žodžio atodangos“ 

vadyba išvykoje į Karaliaučių 

(Rusija). Parengtas straipsnis 

žurnalui „Tarp knygų“, 

„Pamariui“, „Šilutės žinios.lt“ 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija 

Kaliningradas 

(Rusija) 

10. 12-05 Informacinis seminaras apie naują 

ES paramos programą „Kūrybiška 

Europa 2014-2020“ 

ES programos „Kultūra 

2007-2013“ atstovas 

Lietuvoje Kultūros 

kontaktų biuras 

Klaipėda 

 
PROBLEMOS: 
 

1. Plečiant bibliotekų paslaugas, spręstinas klausimas dėl Bibliotekos renovuoto Ž. 

Naumiesčio filialo aprūpinimo baldų ir IT įranga. Galimas sprendimas – paraiška vietos veiklos 

grupių projektiniam finansavimui (pvz., „Lamatos žemė“). 

2. Dėl biudžetinių lėšų stygiaus žemi aukštos kompetencijos ir profesiškai motyvuotų 

Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų atlyginimai. Statistinio bibliotekininko atlyginimo 

vidurkis yra: priskaičiuojamas – 1471 Lt, išmokamas – 1168 Lt. Galimas sprendimas- nuo 2014-07-

01d. per Savivaldybes numatomą skirti valstybės dotaciją paskirstyti 51 bibliotekinio darbo 

specialistui didinant BMA koeficientą. 

 

_________________________________ 

 


