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BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka (kodas
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Programos pavadinimas

Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa

Programos parengimo
argumentai

Šilutės rajono savivaldybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu, yra atsakinga už gyventojų bendrosios
kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, savivaldybių viešųjų
bibliotekų steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir jų veiklos
priežiūrą.
Rengiant bibliotekos programą buvo atsižvelgta ne tik į
pozityvius rezultatus, bet ir iškilusias problemas (menkai apmokamas
darbuotojų darbas, sumažintos lėšos kultūrinei veiklai, infrastruktūros
modernizavimo problemos ir kt.).
Šia programa siekiama užtikrinti paveldo išsaugojimo ir
pritaikymo turizmui veiklos aktualizavimą, etnokultūros puoselėjimą,
bibliotekos projektų įgyvendinimą, modernizavimą, paslaugų teikimo
kokybiškumą, įvairovę ir kt.
Programa siekiama suderinti Savivaldybės ir valstybės kultūros
politikos gaires.
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Darni verslo, kultūros ir turizmo plėtra.
Kodas
Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus
plėtojimo sritis.
01.02
Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant Kodas
kultūrinį-istorinį paveldą bei unikalius Pamario
krašto gamtos išteklius.
Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono
04.04
bendruomenės gyvenseną.
Kodas

Strateginės sritys
(pagal ŠRSPP)
Šia programa
įgyvendinami strateginiai
tikslai:

Kodas
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Tęstinė
Programa
Programos aprašymas:
Strateginis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklos planas sudaro prielaidas siekiamybei
– nuosekliai įgyvendinti knygos kultūros politiką rajone, derinti valstybės ir savivaldybės programų
priemones, spręsti aktualiausias bibliotekų politikos problemas.
Savivaldybės tarybos patvirtinta strategija pabrėžia, jog kultūra yra susijusi su svarbiausiais
rajono raidos prioritetais – verslu, bendruomeniškumo ugdymu, kultūrinio turizmo propagavimu,
žinių visuomenės plėtra, darniu švietimo, socialinės integracijos vystymu. Kultūros plėtros ir
paveldo puoselėjimo programa bus įgyvendinama vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės
kultūros ir paveldo apsaugos politika, Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 20152024 metams 1 prioriteto „Darni verslo, kultūros ir turizmo plėtra“ 1.2. tikslo „Plėtoti kultūrinį ir
gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį-istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos
išteklius“ priemones ir 4 prioriteto „Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtojimas“ 4.4.
tikslo „Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono bendruomenės gyvenimą“ priemones.
Šia programa F. Bajoraičio viešoji biblioteka sieks skatinti skaitymą, naujovių paiešką,
įprasminti savo krašto istoriją, kultūros paveldą, meną, kraštotyrą, plėtoti tarptautinius ryšius, gerinti
bibliotekininkų kompetencijas, kultūros bendruomenės, politikų ir bendruomenių dialogą.
Siekiant inovatyvumo būtina atnaujinti viešosios bibliotekos ir filialų materialinę bazę, tai
sudarytų palankias sąlygas gyventojų kultūrinei saviraiškai, leistų teikti daugiau mokamų ir
kokybiškų nemokamų paslaugų. Šilutės savivaldybės vadovų rūpesčio dėka jau pradėta spręsti
kultūros darbuotojų (tarp jų ir bibliotekininkų) atlyginimų kėlimo problema.
01
Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį- Kodas
Programos
istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos
tikslas
išteklius.
Tikslo aprašymas:
Sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir vartotojų
reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru.

2014 m. parengtas Šilutės rajono etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių
planas 2015–2020 metams. Šiame plane numatomos priemonės: etnografinės ir kraštotyrinės
ekspedicijos, tiksliniai seminarai etnografams ir turizmo paslaugų teikėjams, folkloro kolektyvų
veiklos skatinimas, kalendorinių švenčių organizavimas, straipsnių publikavimas, etnografinės
medžiagos tyrimas, kaupimas ir saugojimas, projektų rengimas, bendradarbiavimas su švietimo
įstaigomis, jaunimo organizacijomis.
Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono Kodas
02
Programos
bendruomenės gyvenseną.
tikslas
Tikslo aprašymas:
02 uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškoms kultūros ir meno sektoriaus paslaugoms
teikti BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.
Bibliotekos įvykdytų projektų skaičius (iš savivaldybės biudžeto). Šilutės rajono
savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka vykdė 4 projektus, finansuotus Savivaldybės Kultūros
projektų programos: Lietuvos etnografinių regionų subėgtuvės-varžytuvės „Prieteliau, atverk
skarbinyčią savą“ (1 000 Eur); „Auginkime Mažosios Lietuvos pažinimo medį...“ (759 Eur);
„Kūrybiniai blyksniai iš arti“ (800 Eur) ir „Pripildė mus Lietuvos“ (700 Eur). 2016 m. planuojama
parengti ir pateikti 5 projektus rajono Savivaldybės Kultūros plėtros programos projektų konkursui.
Strateginių renginių ir Etnografinių regionų metų priemonių įgyvendinimas. Rugsėjo 10–11 d.
(2015 m.) įvyko strateginis renginys – literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“
(apie 450 lankytojų). Paskelbtas antrasis Fridricho Bajoraičio literatūrinės premijos laureatas – Edita
Barauskienė už knygą „Tolminkiemio sodininkas“. Bibliotekoje jau eilę metų rengiami tradiciniais
tapę renginiai: Vilniaus universiteto akademinės informacijos ir žinių dienos, strateginiai renginiai –
literatūrinio rudens šventė, vaikų knygos mugė, kraštiečių sueiga. Toliau veiklą plėtojo Jaunimo
informavimo taškas, atidarytas 2014 metais. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių
vėtrungės – praėjusio amžiaus „feisbukas“ paroda eksponuota Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos

dailininkų sąjungoje, Neringos istorijos muziejuje, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešojoje bibliotekoje. 2016 m. parodą planuojama eksponuoti Rambyno regioniniame parke,
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Punsko lietuvių kultūros namuose (Lenkija). Surengti
renginiai, skirti Etnografinių regionų metams: tautodailininkės Bonės Martinos Sprindienės
(Vilnius) kūrybos parodos pristatymas, dalyvaujant autorei, paroda „Kurėnų vėtrungės: autentiškų
vėtrungių paroda (atkūrė Virginija ir Vaidotas Bliūdžiai, (Švėkšna), tautodailininko Egonto
Pėteraičio (Rusnė) tapybos darbų paroda, Juozo Šikšnelio (Klaipėda) Mažosios plastikos darbų
parodos atidarymas, dalyvaujant autoriui, muzikuojant birbynininkui Kaziui Budriui. Ši paroda buvo
eksponuota viešojoje bibliotekoje ir Žemaičių Naumiesčio filiale. Dar šiais metais bus surengtas
kraštietės tautodailininkės Kristinos Stasės Mažukaitienės (Klaipėda) karpinių parodos atidarymas ir
knygos „Snaigių fantazija“ pristatymas, Etnografinių regionų varžytuvės „Prieteliau, atverk
skarbinyčią savą“, ttautodailininkės Violetos Benetienės (Rusnė) autorinės parodos atidarymas,
dalyvaujant autorei. Lietuvos etnografinių regionų metus palydint bibliotekos lankytojus pradžiugins
Salos etnokultūros ir informacijos centro Juknaičių moterų vokalinio ansamblio ,,Vėjūnė“
koncertinė programa. Populiarinant ir aktualizuojant knygos, rašto tradiciją biblioteka įsijungė į
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programą 2015–2018 metais. 2016 m. bus pradėta kurti
virtuali enciklopedija „Šilutė. Šimtmečio žmonės“, surengta Lietuvos dailininkų sąjungos Šv. Jono
gatvės galerijos paroda „Skulptūra ir valstybė”, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti,
liepos 6 d. – kraštiečių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti“. Toliau bus tęsiami lankytojų
pripažinimo sulaukę tradiciniai renginiai, parodų ciklai. Renginiais bus minimos valstybinės ir
kalendorinės šventės, kitos atmintinos datos ir įvykiai.
Bibliotekos veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.). Paslaugų ir
prekių apmokėjimas 2015 m. sudarė 15,0 % nuo skirtų biudžetinių asignavimų. Bibliotekos
lankytojų skaičius per metus buvo 231 454 (2014), 2259 09 (2013). Lankytojų skaičius, palyginus
su praeitais metais, yra išaugęs 5 545. Darbuotojų darbo užmokesčio asignavimai 2015 m. sudarė
391,2 tūkst. Eur. 2016 m. reikalingi asignavimai – 408,2 tūkst. Eur.
Sistemingai nuo 1997 m. bibliotekoje ir filialuose diegiamas LIBIS Skaitytojų aptarnavimo
posistemis, kuris jau nuo 2015 m. pradžios veikia viešojoje bibliotekoje ir visuose 22 filialuose.
LIBIS posistemiui palaikyti viešojoje bibliotekoje ir 22 filialuose (įrangos nusidėvėjimo faktorius)
būtinos lėšos – 1 800 Eur.
2014–2016 m. biblioteka dalyvauja trimečiame tęstiniame Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos inicijuotame projekte „Bibliotekos pažangai‘ 2“ (toliau – BP2). Nacionalinio
projekto „Bibliotekos pažangai‘ 2“ ekspertai maksimalų 45 200 Eur finansavimą skyrė viešosios
bibliotekos projektui „Bendruomenės „HUB'as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“. Iš
projekto idėjų atrankai pateiktų 57 paraiškų maksimali suma skirta tik 9 apskričių ir savivaldybių
viešosioms bibliotekoms, tarp kurių aukštai įvertinta ir šilutiškių bibliotekininkų idėja. Dalinį
finansavimą šilutiškių projekto veikloms įgyvendinti skyrė LR Kultūros ministerija – 5 726 Eur.
Dar šių metų sausį rajono Savivaldybės taryba pritarė, kad Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka dalyvautų projekte „Bibliotekos pažangai‘ 2“, sutiko būti partnere bei prisidėti prie
projekto 10 % (4 520 Eur) tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia projekto finansavimas.
Partnerę, Savivaldybę, projekte atstovauja ir jungtines veiklas koordinuoja Šilutės rajono
savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė. Projekte dalyvauja dar kiti partneriai:
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir Girkalių, Jakų, Slengių
(Gindulių), Plikių, Venckų filialai bei Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir Piktupėnų bei
Stoniškių filialai. Esminis projekto tikslas – skatinti bendruomenės narių kūrybinę saviraišką ir
motyvaciją tobulinant esamas ir kuriant naujas žinių edukacijos, neformalaus ugdymo paslaugas
bibliotekoje. Įgyvendinant projektą Šilutės viešojoje bibliotekoje bus sukurta nauja kūrybinėinformacinė-technologinė erdvė. Joje šilutiškiai galės susitikti, eksperimentuoti, kurti idėjas ir jas
įgyvendinti, dalintis žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai, kas jiems labiausiai patinka pagal 5
veiklas: „Kūrybiškumo kodas“, „Elektronikos kodas“, „Žinių kodas“, „Modeliavimo kodas“,
„Multimedijos kodas“. Įsigijus naują įrangą, modernius 3D skenavimo ir spausdinimo, elektronikos,
konstravimo įrenginius, interaktyvius ekranus, užsienio kalbos mokymosi programą, balsavimo

įrangą biblioteka ženkliai išplės savo funkcijas ir sukurs naujų paslaugų paketą. Projektas bus
vykdomas iki 2016 m. lapkričio mėn. 2015 m. pagal projektą įsigyta įranga: planšetiniai
kompiuteriai (10 vienetų), elektroninio konstravimo ir programavimo įranga pradedantiesiems ir
pažengusiems su konstruktorių rinkiniais (2vnt.), balsavimo įranga su pulteliais (1 vnt.), 3D
spausdintuvas (1 vnt.), interaktyvus ekranas (1 vnt.). Iki 2015 metų pabaigos bus įsigytas
elektronikos konstruktorius (1 komplektas). 2016 m. pagal projektą BP2 bus įsigyta įranga:
projektorius (1 vnt.), stendai reklamai, informacinei medžiagai skelbti (2 vnt.), planšetinių
kompiuterių užrakinimo įranga (10 vnt.), bevielio interneto ryšio stotelė, multifunkcinis
spausdintuvas (1 vnt.), balsavimo įranga su pulteliais (1 vnt.), 3D skeneris (1 vnt.), skeneris (1 vnt.)
mobilus stovas interaktyviam ekranui, stalai (20 vnt.), kėdės (20 vnt.). Dalyvavimas BP2 projekte
jau leido bibliotekai atnaujinti ir pradėti teikti naujas, į bendruomenės poreikius orientuotas IT
paslaugas, modernizuoti techninę ir programinę įrangą. Pradėjus teikti BP2 projekto metu sukurtas
naujas paslaugas, įsigytų naujų įrenginių apsaugai būtina įrengti 2 vaizdo stebėjimo kameras. 2014
m. vaizdo stebėjimo kamera įrengta Informacijos skyriaus interneto skaitykloje, todėl analogiška
kamera reikalinga Vaikų aptarnavimo skyriaus interneto skaitykloje. Dokumentų fondo ir
inventoriaus apsaugai būtina įrengti 2 patalpų vaizdo stebėjimo kameras naujai besikuriančiuose
Kintų ir Žemaičių Naumiesčio filialuose.
Nuo 2009 m. spalio 1 d. visi miestelių ir kaimų gyventojai gali naudotis nemokama vieša
interneto prieiga, elektroniniu katalogu bei kitomis elektroninėmis paslaugomis visuose 22
filialuose. Viešai nemokamai prieigai prie interneto užtikrinti 2016 m. bibliotekos biudžete turi būti
numatomos lėšos (7 200 Eur), skirtos mokesčiui už interneto ryšį. 1990 m. biblioteka pirmoji
Lietuvoje įsteigė Knygos muziejų. Įsigijus skaitmeninimo įrangą (reikalinga 20 500 Eur) vyktų
spartesnis Knygos muziejaus dokumentų fondo skaitmeninimas ir e-Knygos muziejaus kūrimas.
Įrangos įsigijimas leistų kasmet suskaitmeninti apie 250–280 vnt. dokumentų.
Įvykdytas projektas „Europa investuoja į kaimo vietoves. Žemaičių Naumiesčio muziejaus
pastato sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“. Viešosios bibliotekos Žemaičių
Naumiesčio filialas persikėlė į renovuotas pastato patalpas. Žemaičių Naumiesčio filialui įsikurti
reikalingi baldai, kurie iki 2015 m. pabaigos bus pagaminti ir filialas galės visiškai įsikurti
renovuotose patalpose. Spalio 29 d. įkurtuves naujose patalpose švęs viešosios bibliotekos Kintų
filialas. Dėl prastos Juknaičių ir Šilutės miesto filialų patalpų būklės būtina juos remontuoti ir
pritaikyti trečiojo amžiaus bei neįgaliems žmonėms. Rekonstruoti ir perkelti Rusnės filialą į
Neringos g. 7, Rusnėje, esantį pastatą, jį modernizuojant, pritaikant edukacijų ir komunikacijų
centro paslaugoms. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 d. sprendimu Nr. T1-1020 „Dėl
sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos“ Tilžės g. 12
pastatas perduotas patikėjimo teise valdyti Šilutė F. Bajoraičio viešajai bibliotekai. Todėl būtina
rekonstruoti ir įrengti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos statinių ansamblį (Tilžės g. 10 ir
Tilžės g. 12), pritaikant jį menų galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai.
Projektų įgyvendinimas ir knygų fondo atnaujinimas. 2014 m. buvo vykdomi 2 projektai,
finansuoti Lietuvos kultūros tarybos: „Kūryba, diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų
inovacijoms“ (2 000 Eur), „Jaunieji genijai – menininkai (2 500 Eur), „Literatūrinis ruduo
„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ (3 800 Eur). Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
finansavo projektą „Padėdami kitiems padėsime ir sau“ (1 000 Eur). Kultūrinei veiklai plėsti bus
parengti ir pateikti 6 projektai šalies programoms (tikimasi gauti per 10 000 Eur finansavimą). 2015
m. knygoms įsigyti ir Valstybės biudžeto gauta 28 420 Eur, (2014 – 28 470 Eur). Biblioteka 2015
m. spalio-gruodžio mėn. pradėjo vykdyti 9 neformalaus švietimo programas, bet bibliotekininkai
neturi pedagoginio išsilavinimo (būtina išklausyti atitinkamą pedagoginį kursą ir turėti tai
patvirtinantį dokumentą), tam reikalingos lėšos – 1 700 Eur .
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir atestacija. Bibliotekoje dirba 52 (52,25
pareigybės) bibliotekos specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, nuo kurių
kvalifikacijos priklauso bibliotekinių resursų tikslingas panaudojimas ir teikiamų paslaugų
vartotojams kokybė. Iki 2015 m. spalio mėn. vidurio seminaruose, konferencijose, kursuose,
mokymuose dalyvavo 81 specialistas, už 13 bibliotekos specialistų kvalifikacijos kėlimą buvo

mokama iš bibliotekos kvalifikacijos kėlimo lėšų, didelė grupė bibliotekininkų buvo mokoma
projekto BP2 lėšomis. 2016 m. bibliotekininkai ir toliau kels kvalifikaciją mokymuose,
seminaruose, konferencijose, kursuose viešojoje bibliotekoje, dalyvaus LR Kultūros ministerijos,
Nacionalinės M. Mažvydo, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekų rengiamuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Bibliotekininkams bus sudarytos sąlygos stažuotis pagal
programų-konkursų gautą medžiagą, dalyvauti konferencijose, seminaruose, kursuose ir kt. (iš viso
per metus apie 45–50 bibliotekos specialistų). Solidžiai atstovauti ir reprezentuoti biblioteką šalies
bei užsienio mastu, užmegzti naujas užsienio partnerystes, išnaudoti inovatyvias galimybes ir
pritraukti investicijas iš užsienio fondų reikalingi bibliotekininkų užsienio kalbų įgūdžiai. Tam
biblioteka 2016 m. planuoja atnaujinti ir pagilinti 1 bibliotekininko užsienio kalbos žinias.
Kultūriniam turizmui skatinti, vartotojų poreikius tenkinančioms naujoms paslaugoms diegti ir
tradicinėms atnaujinti, viešinti būtinos gilios ir išsamios bibliotekinių paslaugų marketingo žinios.
Nuo 2016 m. (jei bus gauti finansiniai asignavimai) planuojama pradėti vykdyti bibliotekininkų
atestacija: 2016 m. atestuoti 5 bibliotekininkus (lėšų poreikis – 6 700 Eur, 2017 m. – palaikyti 5
bibliotekininkų atestacijos rezultatus ir 4 bibliotekininkus atestuoti (lėšų pereikis – 15 320 Eur),
2018 m. – palaikyti 9 bibliotekininkų atestacijos rezultatus ir 4 bibliotekininkus atestuoti (lėšų
poreikis – 19 3461 Eur).
Bibliotekos teikiamos mokamas paslaugos lankytojams. Biblioteka teikia 9 Savininko
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintas mokamas paslaugas ir tokiu būdu
sukaupia spec. lėšų: 2015 m. – 3 500 Eur (2014 – 2 944 Eur). Jos naudojamos elektroniniams
skaitytojo pažymėjimams įsigyti, techninės bazės funkcionavimui gerinti, turtui įsigyti, LIBIS
diegti. 2016 m. planuojama, kad mokamomis paslaugomis pasinaudos apie 8 500 vartotojų ir bus
surinkta 2 500 Eur spec. lėšų. Suformuotą ir vartotojams teikiamą 46 nemokamų paslaugų paketą
biblioteka 2015 m., vykdydama BP2 projektą, atnaujino ir sukūrė dar 3 naujas nemokamas
paslaugas.
Bibliotekos skolos. Bibliotekos skolos 2015-10-15 d. sudaro 11 000 tūkst. Eur (patalpų
šildymas). 2016 m. planuojama padengti 13,6 % turimo įsiskolinimo.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, įstaigų paslaugų programos, valstybės ir ES
fondų, kitų programų lėšos, projektinės lėšos, įvairių fondų lėšos, dalinės rėmėjų lėšos.
Veiksmai, numatyti Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2015-2024 m., kurie susiję su
vykdoma programa:
4.4.1.2. Kultūros renginių strategijos patvirtinimas, numatant inovatyvių idėjų būtinybę ir
partnerystę su VVG bendruomenėmis, palaikant tradicijas;
4.4.1.3. Neformalaus švietimo programų laisvalaikio užimtumui kultūros įstaigose kūrimas ir
įgyvendinimas;
4.4.1.4. Palankių sąlygų sudarymas gyventojams laisvalaikio kultūrinei veiklai, remiamai
projektinės veiklos principu;
4.4.1.5. Etninės kultūros saugos priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas;
4.4.1.6. Kultūros darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas marketingo srityje bei sąlygų
sudarymas tobulinti užsienio kalbas;
4.4.1.7. Dalyvavimas įgyvendinant mokymo, kvalifikacijos programas, atestavimo strategiją;
4.4.1.8. Finansinių galimybių sudarymas savivaldybės kultūros įstaigų paslaugų savireklamai ir
įvaizdžiui gerinti;
4.4.1.9. Kultūros darbuotojų ir kūrėjų skatinimo sistemos už ženklius pasiekimus regione,
respublikoje, užsienyje įdiegimas;
4.4.1.10. Kultūrinių projektų, mokant edukatorius, aktualizuojant kultūrinio turizmo populiarinimą
seniūnijose, įgyvendinimas bendradarbiaujant su VVG;
4.4.1.11. Rašytinio paveldo skaitmeninimas;

4.4.1.13. Naujos elektroninių ir informacinių paslaugų sistemos sukūrimas ir esamos palaikymas
kultūros įstaigose;
4.4.2.3. Viešosios bibliotekos statinių ansamblio (Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) Šilutėje
rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai;
4.4.2.6. Viešosios bibliotekos filialų rekonstravimas ir įrengimas: Rusnėje, Žemaičių Naumiestyje,
Juknaičiuose;
4.4.2.7. Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų įvairovės ir verslumo galimybių studijos parengimas.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų,
Bibliotekų, Nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo, Tautinio paveldo produkto, Lietuvos
kultūros tarybos, Biudžetinių įstaigų ir kt. įstatymai. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai „Dėl
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, „Dėl 2015 metų paskelbimo Etnografinių
regionų metais“, „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Kultūros ministro įsakymais patvirtintos
programos. Kultūros ministro įsakymai dėl darbuotojų darbo užmokesčio, LIBIS diegimo,
atestacijos ir kt. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, įtakojantys kultūros politiką.

