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Misija

Mūsų biblioteka – Jūsų mokymosi, tobulėjimo, informacijos ir laisvalaikio galimybė.

Veiklos kontekstas
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau ‐ Biblioteka) 2016 – 2018 m. strateginiai
tikslai ir veiklos kryptys nustatytos, atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės plėtros prioriteto „Sumani ir
saugi visuomenė“ trejų metų strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas
socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas“. Įgyvendindama
šį prioritetą, Biblioteka prisideda prie Marijampolės savivaldybės „Kultūros veiklos ir plėtros programos“
(05) įgyvendinimo.
Siekdama didinti Bibliotekos prieinamumą ir užtikrinti kuo įvairesnių visuomenės grupių ir kuo didesnės
visuomenės dalies dalyvavimą Bibliotekos organizuojamose veiklose, Marijampolės savivaldybės taryba
2015‐09‐29 sprendimu Nr. 1 – 143 Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos pastatų sutvarkymą,
dalyvaujant renovacijos programose, įvardijo kaip vieną iš savivaldybės 2015‐2019 metų veiklos
prioritetų.
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka – Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti gyventojams
informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos,
skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo
programas ir projektus. Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikia 24 Bibliotekos struktūriniai
padaliniai: Draugystės biblioteka mieste ir 23 kaimo bibliotekos. Jų paslaugomis 2014 metais naudojosi
17, 6 procentų (kaimo teritorijoje – 22, 6 %) Marijampolės savivaldybės bendruomenės. Šalia tradicinių
Bibliotekos paslaugų – bendruomenės aprūpinimo informacija ir dokumentais, knygų ir periodinių leidinių
skolinimo, kultūrinių renginių organizavimo, itin svarbios yra Bibliotekos kultūrinės, edukacinės ir
socialinės paslaugos socialiai jautriems ar pasižymintiems savitumu bendruomenės sluoksniams:
benamiams, senjorams, neįgaliesiems, jaunimui, šeimoms ir kitiems. Veikla, nukreipta šių grupių
integravimui į bendruomenę, kūrybiškumo ugdymui ir mokymui, skatina partnerystę su savivaldybės
socialinėmis, švietimo, visuomeninėmis, verslo organizacijomis ir užtikrina Bibliotekos paslaugų
prieinamumą ir plėtrą įvairiausioms bendruomenės grupėms. Interneto, elektroninės informacijos,
mobiliųjų įrenginių ir informacijos kanalų įvairovė ir paplitimas skatina ir bendruomenės ir bibliotekų
darbuotojų informacinių gebėjimų ir kompetencijų plėtrą. Todėl šiandienos Biblioteka ugdo, padeda,
moko, sudaro sąlygas turiningai leisti laisvalaikį ir yra skirta bendruomenės poreikiams.
Strateginiai pokyčiai
Planuojamais 2016 – 2018 m. pokyčiais Biblioteka siekia iš esmės patobulinti vartotojų aptarnavimo
procesus ir gerinti veiklos efektyvumą:

Sukurti lankstesnį ir mažiau administracinių sąnaudų reikalaujantį Viešosios bibliotekos
struktūrinį – funkcinį modelį, tobulinti bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą;

Gerinti Bibliotekos pastatų infrastruktūrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas įvairių
bendruomenės grupių mokymuisi, saviraiškai ir kūrybiškumo ugdymui;

Vystyti kokybiškų ir bendruomenei naudingų Bibliotekos paslaugų plėtrą skaitmeninės
informacijos kūrimo ir sklaidos srityje.
Veiklos prioritetai
Bibliotekos vertybės – veiklos inovatyvumas, atvirumas ir paslaugų kokybė, profesionalumas, partnerystė.
Siekdama pradėtų ir suplanuotų darbų tęstinumo Biblioteka numato 2016‐2018 metų veiklos prioritetus,
kuriais siekiama sudaryti sąlygas Marijampolės bendruomenės saviraiškai, pagerinti ir išplėsti bibliotekų
paslaugas, skatinti skaitymą. Atsižvelgiant į Bibliotekos paslaugų poreikius bei iššūkius, buvo suformuluoti
3 metų veiklos prioritetai:

 Bibliotekos paslaugų prieinamumas, paslaugų kokybė ir įvairovė, bendruomenės skaitmeninių
kompetencijų, kūrybiškumo ugdymas ir saviraiškos laisvė/ inovatyvios paslaugos jaunimui, projektinė
veikla, skaitymo skatinimo priemonės, elektroninio raštingumo mokymai, kultūrinė renginių sklaida
socialiai jautrioms bendruomenės grupėms, Bibliotekos viešųjų erdvių įveiklinimas.
 Krašto paveldo informacijos sistemos kūrimas, skaitmeninio krašto paveldo prieinamumas ir
sklaida virtualioje erdvėje/Skaitmeninio turinio kūrimas ir turinio valdymo sistemų įdiegimas,
elektroninių paslaugų gerinimas integruojant konsultavimo galimybes bei įvairių elektroninių
informavimo kanalų panaudojimas Bibliotekos paslaugų sklaidai (socialiniai tinklai, naujienlaiškių
sistema).
 Sistemingas Bibliotekos darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas/ Ypatingas bibliotekų
potencialo elementas yra profesinė darbuotojų kompetencija, dėl kurios trūkumo gali prastėti bibliotekos
veiklos kokybė, todėl būtina kelti reikalavimus bibliotekų darbuotojų kompetencijai ir sudaryti sąlygas
nuolat ją tobulinti.
Planavimo laikotarpiu bus svarbios Bibliotekos iniciatyvos rengiant paslaugų kokybę skatinančius
projektus, skaitymo skatinimas, naujų vartotojų (ypač vaikų) pritraukimas į bibliotekas.
Svarbiausi darbai einamaisiais metai
 Sudaryti sąlygas bendruomeniškumo, kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimui Bibliotekoje ir
padaliniuose, kurti visiems bendruomenės nariams patrauklią erdvę bibliotekoje ir skatinti kultūros
naudojimą ir skaitymą;
 Įgyvendinti projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“, Kultūros tarybos ir Marijampolės
savivaldybės remtus projektus, inicijuoti ir rengti paslaugų plėtrą skatinančius projektus;
 Vykdyti Bibliotekos dokumentų fondų priežiūrą, apskaitą ir apsaugą, papildyti bibliotekos
dokumentų fondus naujausiais dokumentais (spaudiniais, periodiniais leidiniais, elektroniniais
dokumentais);
 Užtikrinti viešąją interneto ir informacijos prieigą bibliotekose.
 Užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) funkcionalumą Bibliotekoje ir
teritoriniuose padaliniuose, įdiegti naujas LIBIS PĮ versijas;
 Didinti Bibliotekos paslaugų skvarbą bendruomenėje, įtraukiant į bibliotekos veiklas iki šiol
bibliotekoje nesilankiusius bendruomenės narius ir socialiai pažeidžiamas bendruomenės grupes;
 Įgyvendinti vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo iniciatyvas ir programas, organizuojant kūrybinius
ir edukacinius užsiėmimus, renginius netradicinėse erdvėse;
 Sudaryti sąlygas bendruomenės tobulėjimui, skatinti mokymąsi visą gyvenimą: ugdyti skaitmeninio
raštingumo gebėjimus, rengti edukacines programas ir užsiėmimus;
 Organizuoti kultūrinę ir edukacinę veiklą Bibliotekos veiklą socialiai jautrioms bendruomenės
grupėms, didinti socialinę sanglaudą.
 Vystyti ir plėsti Šeimos bibliotekos koncepciją;
 Plėsti nestacionarų bibliotekinį aptarnavimą socialinėse įstaigose ir atokiose kaimo vietovėse;
 Skatinti skaitmeninio krašto paveldo prieinamumą ir sklaidą virtualioje erdvėje.
 Atestuoti profesionalius Bibliotekos darbuotojus;
 Koordinuoti Bibliotekos teritorinių struktūrinių padalinių darbą;
 Sudaryti priemonių planą Bibliotekos 95–ių metų jubiliejaus paminėjimui, stiprinti viešuosius ryšius
ir informacijos apie Biblioteką sklaidą;
 Organizuoti kultūrinius renginius visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aktualijoms paminėti
(Lietuvos, pasaulio ir Marijampolės regiono įžymiems žmonėms, įvykiams, Bibliotekų, vietos
bendruomenių metams paminėti).
Planuojami pasiekti rezultatai
Bibliotekoje ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose sutelkti 10500 vartotojų.
Papildyti bibliotekos dokumentų fondus ne mažiau kaip 8 proc. naujų dokumentų.
Pasiekti, kad Bibliotekos renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose kasmet apsilankytų ne mažiau 25
proc. Marijampolės savivaldybės gyventojų.
Padidinti Bibliotekos lankomumą iki 21 karto per metus, vaikų iki 14 metų lankomumą iki 35 kartų per
metus.

Pasiekti, kad virtualių apsilankymų skaičius padidėtų iki 30 tūkst. kartų per metus.
Vidutiniškai per metus 1 vartotojui išduoti daugiau kaip 29 dokumentus, o vartotojams vaikams iki 14 m.
– 25 dokumentus.
Pasiekti, kad ne mažiau kaip 8 proc. bendruomenės elektroninio raštingumo pagrindus ir konsultacijas
gautų Bibliotekoje.
Kodas
Strateginio tikslo pavadinimas:
Užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių ir
01
elektroninių paslaugų įvairovę, krašto paveldo skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo
iniciatyvas, informacijos ir kultūros naudojimą.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:
Bendruomenės informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra
ir viešųjų erdvių įveiklinimas.
Efekto kriterijai
E‐01‐01. Marijampolės savivaldybės gyventojų sutelkimas Bibliotekoje, proc.
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E‐01‐02. Vidutinis apsilankymų per metus skaičius Bibliotekoje, vnt.
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Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas, kodas
Vykdytojas, kodas
Programos pavadinimas

2016‐ieji metai.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 190495783
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 190495783
Bendruomenės informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, Kodas
vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir
viešųjų erdvių įveiklinimas.

01

Programos
argumentai

parengimo Programa parengta, siekiant kryptingai įgyvendinti strateginius
Marijampolės savivaldybės tikslus ir prisidėti prie „Kultūros veiklos ir
plėtros programos (05)“ įgyvendinimo. Bibliotekos programoje
numatytos priemonės skatina gyventojus naudotis bibliotekų
teikiamomis paslaugomis, tenkinti informacinius ir kultūrinius poreikius,
pritraukti naujus vartotojus į biblioteką, ypatingą dėmesį atkreipiant į
socialiai jautrių ar pažeidžiamų bendruomenės narių poreikius.
Siekiama, kad Biblioteka ir jos teritoriniai struktūriniai padaliniai taptų
bendruomenės susibūrimų vieta, kurioje patogu ir malonu praleisti
laisvalaikį, kurti, mokytis, pasinaudoti skaitmeninių technologijų
teikiamomis galimybėmis.
Ilgalaikis prioritetas
Sumani ir saugi visuomenė
Kodas
01
(pagal PSP)
01
Šia programa įgyvendinamas
Užtikrinti
Bibliotekos
prieinamumą
visoms Kodas
įstaigos strateginis tikslas
bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių ir
elektroninių paslaugų įvairovę, krašto paveldo
skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas,
informacijos ir kultūros naudojimą.
01
Teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros, informacijos, edukacines Kodas
ir rekreacijos paslaugas, kurti Bibliotekoje patrauklią
bendruomenei viešąją erdvę.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Strateginio tikslo siekis ‐ kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir kultūrinę erdvę Marijampolės
savivaldybės bibliotekose. Įgyvendinant šį tikslą dalyvauja visos Marijampolės savivaldybės viešosios
bibliotekos: Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir jos teritoriniai struktūriniai padaliniai (toliau ‐ padaliniai)
– Draugystės biblioteka mieste ir 23 bibliotekos savivaldybės kaimiškoje teritorijoje. Šiam tikslui pasiekti
bendruomenė aprūpinama dokumentais (knygomis, periodiniais leidiniais ir elektroniniais dokumentais)
ir informacijos prieigos ir paieškos priemonėmis Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose. Savivaldybės
bibliotekų paslaugomis 2015 metų pabaigoje naudojosi 17, 6 % gyventojų, jose registruota 10, 4 tūkst.
vartotojų. Bibliotekoje inicijuojami ir vykdomi projektai ir programos skatina bendruomeniškumą,
skaitymo iniciatyvas, vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymą, informacijos apie krašto paveldą elektroninę
sklaidą, padeda integruotis socialiai jautrioms bendruomenės grupėms į bendruomenę, kuria patrauklią
viešąją erdvę neformaliems bendruomenės susibūrimams. Bibliotekos lankytojams ir vartotojams
teikiamos dokumentų (knygų ir periodinių leidinių) panaudos į namus ir viešosios interneto prieigos
Programos tikslas

paslaugos. Per metus Bibliotekoje apsilanko daugiau kaip 210, 0 tūkst. lankytojų, iš jų 26, 7 tūkst. –
virtualūs lankytojai, pasinaudoję elektroninėmis paslaugomis per portalą www.ibiblioteka.lt, bibliotekos
interneto svetaine ar elektroniniu žinynu www.gatves.marvb.lt. Vidutiniškai bibliotekoje 1 lankytojas
apsilankė 20, 6 karto, vidutiniškai pasiskolino 29 dokumentus. Bibliotekos strateginio tikslo įgyvendinimas
sudaro sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui stiprinti kompetencijas ar atnaujinti žinias, prisitaikyti
prie šiuolaikinio gyvenimo pokyčių,
maloniai praleisti laisvalaikį, ugdyti
kūrybiškumą ir
bendruomeniškumą, o socialiai jautrioms grupėms integruotis į bendruomenę.
Vertinant ar bus pasiektas šios programos tikslas, bus vertinama, kiek procentų gyventojų sutelkta Petro
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (miesto ir kaimo bibliotekose), vidutinis apsilankymų
skaičius, iš jų vaikų iki 14 metų, dokumentų fondo dydis (tūkst. fizinių vienetų), naujų leidinių pasiūla
gyventojams, kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius, kompiuterinio raštingumo tobulinimui skirtų
valandų ir skaitmenintų krašto fondo dokumentų, prieinamų elektroninėje erdvėje rodikliai.
Siekiant užtikrinti bibliotekų lankytojams ir vartotojams palankias įvairiai veiklai sąlygas bibliotekose,
numatomas 1 uždavinys ir konkrečios priemonės.
01. Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą, ugdyti
bendruomenės kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti skaitymą
Priemonės. Biblioteka, vykdydama strateginį tikslą „Užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms
bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių ir elektroninių paslaugų įvairovę, skatinti skaitymą, informacijos
ir kultūros naudojimą“, siekia plėsti savo paslaugas ir prieinamumą, telkti naujus vartojus, ypač vaikų ir
jaunimo grupių atstovus, tapti bendruomenės susibūrimų ir saviraiškos vieta. Tuo tikslu 2016 metais bus
vykdomos šios priemonės:
 Tvarkomi Viešosios bibliotekos ir padalinių dokumentų fondai, užsakomos naujos knygos,
periodiniai leidiniai ir elektroniniai dokumentai. Siekiant geresnio fondų panaudojimo ir aktualumo, bus
nurašomi nepaklausūs leidiniai, plečiamas dokumentų elektroninėse laikmenose ir duomenų bazių
naudojimas.
 Bibliotekoje bus aptarnaujami vartotojai, teikiamos kultūros ir informacinės bibliotekos paslaugos,
populiarinami leidiniai, skatinamas visų vartotojų grupių skaitymas.
 Kuriamas ir papildomas elektroninis katalogas ir tobulinama informacijos paieškos sistema,
užtikrinamas Lietuvos integralios informacijos sistemos (LIBIS) funkcionalumas ir plėtra struktūriniuose
padaliniuose.
 Organizuojamas skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymas įvairių socialinių grupių
gyventojams: pristatomos viešosios elektroninės paslaugos, mokoma skaitmeninio raštingumo pagrindų
ir organizuojami mokymai dirbti taikomosiomis programomis pažengusiems.
 Plečiamos paslaugas pažeidžiamoms ir socialiai jautrioms bendruomenės grupėms (bedarbiams,
nemotyvuotiems jaunimo grupės atstovams, nakvynės namų gyventojams, nepilnų šeimų vaikams,
žmonėms su negalia ir pan.), skatins jų dalyvavimą kultūroje ir integraciją į bendruomenę.
 Skatinamas skaitymas, plečiant nestacionarų aptarnavimą netradicinėse erdvėse.
 Kuriama krašto paveldo informacijos sistema, užtikrinama informacijos skaitmeninio turinio
kūrimas ir sklaida elektroninėje erdvėje.
 Teikiamos atvirųjų interneto vartų paslaugos, užtikrinama 24 viešojo interneto prieigos taškų
savivaldybės teritorijoje prieinamumas ir Bibliotekos interneto svetainės funkcionalumas.
 Vykdoma Bibliotekos struktūrinių padalinių darbo koordinavimas, organizavimas ir kontrolė.
 Užtikrinamas Bibliotekos patalpų prieinamumas vartotojams, sudaromos palankios darbo sąlygas
visiems bendruomenės nariams: besimokantiems, kuriantiems ar laisvalaikį leidžiantiems bibliotekoje.
 Organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui, skatinamas jų kūrybiškumas, kuriama
bendravimo erdvė bibliotekoje.
 Organizuojama kultūrinių renginių sklaida, pristatoma Lietuvos ir Sūduvos krašto kūrėjų veikla,
įžymūs žmonės ir įvykiai, laikmečio aktualijos.
 Bendradarbiavimas ir partnerystė su švietimo, verslo, nevyriausybinėmis ir socialinėmis
institucijomis, šalies ir užsienio bibliotekomis.
 Bibliotekos gerosios darbo patirties sklaida šalies ir užsienio bibliotekų bendruomenėms,
dalyvaujant bibliotekininkų forumuose, konferencijose (pranešimai, paslaugų ir vaizdinės medžiagos
pristatymai).

 Šeimos bibliotekos koncepcijos sklaida ir taikymas struktūriniuose bibliotekos padaliniuose.
 Inicijuojami ir įgyvendinami bibliotekų paslaugų plėtros projektai (Kultūros objektų aktualizavimo,
LR Kultūros tarybos, Bibliotekos pažangai 2). Rezultatų ir veiklų pristatymas bendruomenei tradicinėje ir
elektroninėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, Bibliotekos naujienlaiškiuose.
 Vykdoma bibliotekininkų atestacija ir personalo gebėjimų bei kompetencijų ugdymas, motyvacijos
skatinimas.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Sudarytos palankios sąlygos kultūros naudojimui ir prieinamumui, bendruomenės informacinių, kultūrinių
ir rekreacinių poreikių tenkinimui bibliotekose, elektroninės informacijos turinio ir sklaidos sistemos
sukūrimas, jautrių bendruomenės grupių užimtumas ir ugdymas, viešosios erdvės bendruomenei
įveiklinimas.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos biudžeto lėšos, Specialiųjų programų lėšos, Valstybės lėšos, kitos
lėšos.
Marijampolės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
Prioriteto tikslas 01.02. Padidinti kultūros, sporto ir jaunimo užimtumo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Numatomi 2018‐ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2017‐ ųjų metų
asignavimai

Iš jų darbo
užmokesčiui

Iš viso

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir
finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

2016‐ųjų metų asignavimų planas
Finansavimo šaltinis

Priemonės vykdytojo kodas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Priemonės kodas

Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

2016‐2018 ‐ ŲJŲ METŲ PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROGRAMOS
„BENDRUOMENĖS INFORMACINIS IR KULTŪRINIS APRŪPINIMAS, VARTOTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ĮVEIKLINIMAS“
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI (EUR)

01 Strateginio tikslo pavadinimas.
Užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių ir elektroninių paslaugų įvairovę, krašto paveldo skaitmeninimo ir
skaitymo skatinimo iniciatyvas, informacijos ir kultūros naudojimą.
01. Programos pavadinimas.
Bendruomenės informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir viešųjų erdvių įveiklinimas.
01
Programos tikslo pavadinimas.
Teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros, informacijos, edukacines ir rekreacijos paslaugas, atitinkančias Marijampolės bendruomenės poreikius.
01 01.Uždavinio pavadinimas
Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą, ugdyti bendruomenės kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti
skaitymą
01
01
01
01

01
01

01

Priemonės pavadinimas
Iš viso:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso programai:

640900

588900

381700

52000

640900

640900

640900
640900
640900
640900

588900
588900
588900
588900

381700
381700
381700
381700

52000
52000
52000
52000

640900
640900
640900
640900

640900
640900
640900
640900

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai

Asignavimai biudžetiniams 2016‐iesiems metams

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(SP)

594900
582900
12000

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:

46000
40000
6000
640900

Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt.)
IŠ VISO:

PROGRAMOS „BENDRUOMENĖS INFORMACINIS IR KULTŪRINIS APRŪPINIMAS, VARTOTOJŲ
POREIKIUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ĮVEIKLINIMAS“
ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
EUR

Finansavimo šaltiniai

Asignavimai
biudžetiniams
2016 metams
640900

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:
1.1. išlaidoms, iš jų:

382000

1.1.1. darbo užmokesčiui

382000

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

52000

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:

594900

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšos
SB(AA)
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos
(pajamos už suteikiamas paslaugas) SB(SP)

582900

12000

2.1.1.4. Paskolos lėšos P
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės
investicijų programos) SB (VIP)
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos
projektams koofinansuoti SB(ES)
2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto
tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo
lėšos PF
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:

46000

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos KPPP
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.5. Paskolos lėšos P
2.2.6. Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšos PSDF
2.2.7. Kiti finansavimo šaltiniai Kt

40000

6000

Numatomi
2017 metų
asignavimai

Numatomi
2018 metų
asignavimai

PROGRAMOS „BENDRUOMENĖS INFORMACINIS IR KULTŪRINIS APRŪPINIMAS, VARTOTOJŲ POREIKIUS
ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ĮVEIKLINIMAS“
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2016‐ųjų

R‐01‐01‐01‐01

R‐01‐01‐01‐02

P‐01‐01‐01‐01‐01
P‐01‐01‐01‐01‐02
P‐01‐01‐01‐01‐03
P‐01‐01‐01‐01‐04
P‐01‐01‐01‐01‐05
P‐01‐01‐01‐01‐06

01 Tikslas
Teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros,
informacijos, edukacines ir rekreacijos
paslaugas, atitinkančias Marijampolės
bendruomenės poreikius.
Gyventojų sutelkimo procentas bibliotekose:
Miesto bibliotekose
Kaimo bibliotekose
Vidutinis lankomumas
Vidutinis vaikų iki 14 metų lankomumas
01‐01 Uždavinio pavadinimas
Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti
kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą,
ugdyti
bendruomenės kūrybiškumą ir
saviraišką, skatinti skaitymą
Dokumentų fondo dydis (tūkst. fiz. vnt.)
Naujų dokumentų procentas fonduose
Registruotų vartotojų skaičius
Skaitmenintų krašto fondo dokumentų
(vaizdų) skaičius
Kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius
Kompiuterinio raštingumo mokymo valandų
skaičius

2017‐ųjų

2018 ‐ųjų

18, 0
14, 6
22, 9
20, 3
30, 5

18, 1
14, 8
23, 0
20, 5
31, 0

18, 1
14, 9
23, 0
20, 5
31, 0

192, 6
8, 2
10500
1200

190, 8
8, 2
10540
1300

191, 6
8, 2
10560
1400

650
2300

6200
2330

610
2350

__________________________

