ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS KULTŪROS PLĖTROS IR PAVELDO PUOSELĖJIMO PROGRAMOS
APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

2017 m.
BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka (kodas
190700188)

Vykdytojas (-ai), kodas

BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka (kodas
5.1)

Programos pavadinimas

Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa

Programos parengimo
argumentai

Šilutės rajono savivaldybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu, yra atsakinga už savivaldybių viešųjų
bibliotekų steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir jų veiklos
priežiūrą. Rengiant šią programą buvo atsižvelgta į Savivaldybės
tarybos priimtus sprendimus, norminių dokumentų pokyčius,
analizuotos aktualijos, bibliotekos teikiamų paslaugų paketo
aktualumas, naudingumas, galimi pokyčiai ir kt.
Darni verslo, kultūros ir turizmo plėtra.
Kodas
01
Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus
plėtojimo sritis.
01.02
Kodas
Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant
kultūrinį-istorinį paveldą bei unikalius Pamario
krašto gamtos išteklius.
Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į
04.04
Kodas
rajono bendruomenės gyvenseną.
Tęstinė
Savivaldybės tarybos patvirtinta strategija pabrėžia, jog kultūra yra
susijusi
su
svarbiausiais
rajono
raidos
prioritetais
–
bendruomeniškumo ugdymu, paveldo aktualizavimu, kultūrinio
turizmo propagavimu, žinių visuomenės plėtra, verslu, darniu
švietimo, socialinės integracijos vystymu. Šia bibliotekos programa
bus įgyvendinama vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kultūros
ir paveldo apsaugos politika, Šilutės rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano 2015-2024 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 siekiama numatyti viešosios bibliotekos strategiją,
priemones ir veiklos rodiklius. Jei bus priimti nauji teisės aktai
(„Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymas“ bei „Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymo 1 ir 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas“)
bibliotekos darbuotojams bus keliamos kitaip formuluojamos metų
užduotys ir kt.

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

Programos

Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono

Kodas

Kodas

05

02

bendruomenės gyvenseną.
tikslas
Tikslo aprašymas:
01 uždavinys. Užtikrinti kultūros prieinamumą, renginių įvairovę, reprezentacinės kultūros
plėtojimą.
Viešosios bibliotekos veiklos programoje 2017 m. bus įtraukos išskirtines datos, įvykiai
sukaktys bei Seimas paskelbti: Piliakalnių metai, Reformacijos metai, Sporto metai, Tautinio
kostiumo metai, Lietuvių kalbos kultūros metai. Biblioteka rengs įvairius renginius skirtus
valstybines ir kalendorines šventes, kitas atmintinas datas ir įvykius, žymių pamario krašto žmonių
jubiliejus. 2017 m. minėsime rašytojo Hermano Zudermano 160-ąsias gimimo metines,
bibliotekininko, kultūros istoriko Levo Vladimirovo 105 –ąsias gimimo metines, poetės dailininkės
Aldonos Gustas 85-ąsias gimimo metines, rengsime renginius pasitinkant Vydūno 150-ąsias gimimo
metines.
Populiarindama ir aktualizuodama knygos, rašto tradicijas biblioteka įsijungė į Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio 2015–2018 metų programą. 2016 m. pradėta kurti virtuali
enciklopedija „Šilutė. Šimtmečio žmonės“, jau paskelbtos 89 Šilutės krašto žymių žmonių
biografijos interneto tinklapyje www.silutevb.lt. Šis darbas bus tęsiamas ir 2017 m.
2017 m. biblioteka vykdys rajono savivaldybės strateginį kultūros renginį – tarptautinė vaikų
knygos mugė „Kviečia baltos knygų burės“.
02 uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškoms kultūros ir meno sektoriaus paslaugoms
teikti BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.
Bibliotekos veiklos įgyvendinimas. Biblioteka savo veiklą grindžia vadovaudamasi Šilutės
rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginiu plėtros planu, Šilutės rajono savivaldybės etninės
kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. priemonių planu, Šilutės rajono kultūros
paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategija 2015-2020 m., Savivaldybės tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.
Rašytojo Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms bus parengtas laikraštis, skirtas
rašytojo gyvenimo ir kūrybos apžvalgai, rugsėjo mėn. Šilutės miesto gimnazijų gimnazistai bus
pakviesti į literatūrinę pamoką bibliotekoje, kur jiems bus pasiūlyta dalyvauti orientaciniameedukaciniame žaidime „Surask H. Zudermano lobį“ galvosūkių kambaryje. Gavus projektinį
finansavimą, bendradarbiaujant su mokslo institucijomis, planuojama surengti tarptautinę
konferenciją, skitą H. Zudermano kūrybai ir palikimui aktualinti. Kasmet bus tvarkomi rašytojo H.
Zudermano tėvų kapai ir Šilutės knygininkų Sekumų bei Štalių kapai.
Bibliotekininko, kultūros istoriko Levo Vladimirovo 105-osioms gimimo metinėms paminėti
organizuosime atminties valandą kartu su Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojais ir gimnazistais.
Iš bibliotekos Knygos muziejaus fondų bus parengta keliaujanti paroda su virtualiu pristatymu
(tinklapyje www.silutevb.lt) „Profesoriaus Levo Vladimirovo ryšiai su Šilutės Fridricho Bajoraičio
viešąja biblioteka“. Parodą eksponuosime ir pristatysime viešojoje bibliotekoje ir filialuose.
Poetės, dailininkės Aldonos Gustas 85-osioms gimimo metinėms paminėti organizuosime
Goethe-Institut Litauen parengtos Aldonos Gustas originalių piešinių parodos „Moterys su
burnomis“ pristatymą. Pasitinkant Vydūno 150-ąsias gimimo metines bus surengtas tarptautinis
ekslibrisų konkursas „Ex Libris. Vilhelmui Storostai Vydūnui – 150“. Parengta ir pristatyta
konkurso darbų paroda, išleistas parodos katalogas.
Bus vykdomos šios Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2017 m. įgyvendinimo
priemonės: kraštotyrinės medžiagos „Seniūnijos kaimų istorija: 25 nepriklausomybės metai“
rinkimas ir aprašymas (3 vnt.), kraštotyros ir tautosakos medžiagos rinkimas (5 bylos),
dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos medžiagos rinkimas (2 vnt.). Edukaciniuose
renginiuose dalyvaus tautodailininkai. Bus rengiamos fotografijų, senųjų leidinių, liaudies meistrų
darbų ir kitų etninės kultūros vertybių parodos (ir virtualios), pristatymai (12 parodų). Biblioteka,
kaip partneris, toliau dalyvauja Mažosios Lietuvos regione vykdomame projekte „Vėtrungių kelias“.
Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusio amžiaus „feisbukas“ parodą
2017 m. planuojama eksponuoti Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namuose, trijose Vakarų
Lietuvos bibliotekose, viešosios bibliotekos filialuose ir kt.
Įgyvendinant Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategiją

2015–2020 m. bibliotekoje bus organizuojami renginiai, fotografijų parodos, skirtos kultūros
paveldui populiarinti. Populiarinant kultūros paveldą viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai
bendradarbiaus su rajono mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis,
seniūnais.
2017 m. tęstinės veiklos bus vykdomos rengiant interaktyvius boulingo čempionatus,
interaktyvių šokių konkursus, gigantiškų lauko šachmatų, šaškių, domino turnyrus. Toliau vyks
žinių turnyrai, lygos, kt., naudojant atsako sistemas. Bus tęsiamos veiklos bibliotekos patalpose,
Tilžės g. 12, įkurtame galvosūkių kambaryje „Bebaimių 12“. Bus vykdomas neformalus švietimas,
kultūrinė edukacinė veikla, skaitymo skatinimo iniciatyvos, organizuojamos profesionalaus ir
mėgėjiško meno parodos, kūrybiniai susitikimai su knygų autoriais, žymiais žmonėmis, kraštiečiais.
Darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt. Darbuotojų darbo užmokesčio asignavimai
2016 m. sudarė 433,4 tūkst. Eur. 2017 m. reikalingi asignavimai – 455,3 tūkst. Eur. Darbo
užmokesčio asignavimai padidėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-06-22
nutarimu Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016-06-27 įsakymu Nr. ĮV-574 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d.
įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“. Bibliotekos
paslaugų ir prekių apmokėjimas 2016 m. sudarė 13,4 % nuo skirtų biudžetinių asignavimų.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. viešojoje bibliotekoje ir visuose 22 filialuose įdiegtas LIBIS
Skaitytojų aptarnavimo posistemis. LIBIS posistemiui palaikyti, dėl turimos įrangos nusidėvėjimo,
būtinos lėšos. Visuose miestelių ir kaimų filialuose gyventojai gali naudotis nemokama vieša
interneto prieiga, elektroniniu katalogu bei kitomis elektroninėmis paslaugomis. Viešai nemokamai
prieigai prie interneto užtikrinti 2017 m. bibliotekos biudžete turi būti numatomos lėšos, skirtos
mokesčiui už interneto ryšį. Viešojoje bibliotekoje 1990 m. įsteigtas Knygos muziejus. Norint
atskleisti muziejaus fondus reikia įsigyti skaitmeninimo įrangą (20 500 Eur), tai leistų vykdyti
Knygos muziejaus dokumentų fondo skaitmeninimą ir e-Knygos muziejaus kūrimą. Naudojantis
įsigyta įranga kasmet būtų suskaitmeninta iki 280 vnt. dokumentų. Dokumentų fondo ir
inventoriaus apsaugai būtina įrengti 2 patalpų vaizdo stebėjimo kameras naujose Švėkšnos filialo
patalpose, tam reikalingos lėšos.
Vykdant projektą „Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančioTilžės g.
12, pritaikymas bendruomenės poreikiams“, pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ bus
investuojama į bibliotekos pastatą Tilžės g. 12. Tikslas – modernizuoti viešosios bibliotekos Tilžės
g. 12 pastatą, pritaikant jį vietos bendruomenės socialiniams, ekonominiams, neformalaus švietimo
ir informaciniams poreikiams. Atliktas kapitalinis remontas bibliotekos patalpose, esančiose Tilžės
g. 12, didins Šilutės miesto dalies (senojo istorinio Žibų kaimo) patrauklumą, pagerins teikiamų
paslaugų kokybę Šilutės miesto bendruomenės žmonėms, nevyriausybinių organizacijų atstovams,
neformalaus švietimo elektoratui ir kt.
Juknaičių filialo patalpas būtina remontuoti ir pritaikyti bibliotekinėms funkcijoms ir
uždaviniams vykdyti. Rusnės filialą perkelti į rekonstruotas patalpas (Neringos g. 7, Rusnė), jas
modernizuoti, pritaikant edukacijų ir komunikacijų centro paslaugoms. Žemaičių Naumiesčio
filialas 2016 m. įsikūrė naujose renovuotose patalpose, pritaikytose bibliotekos veikloms vykdyti.
Pasikeitus Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus statusui būtina spręsti patalpų šildymo klausimus
Bikavėnų filiale. Viešosios bibliotekos filialų knygų lentynos yra ne tik senos, bet ir nuo dažnų
ardymų, kraustantis iš vienų patalpų į kitas, nepatvarios ir labai prastos būklės, todėl būtina skirti
finansinių asignavimų palaipsniui atnaujinti filialų knygų lentynas.
Vykdant LR kultūros ministro patvirtintas „Bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016–2022
metams“ ir „Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijas“ 2017 m. bus vykdomi bibliotekų
tinklo ir struktūros pertvarkymai.
Projektų įgyvendinimas. 2017 m. kultūrinei veiklai plėtoti, knygos renginiams organizuoti bus
parengta ir pateikta 11 projektų: 6 – Lietuvos kultūros tarybai, 1 – LR Kultūros ministerijai
(tikimasi gauti per 10 000 Eur finansavimą), 3 – rajono Savivaldybės Kultūros plėtros programos
projektų konkursui ir 1 – Jaunimo programos projektams.

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio 2016 m. viešoji biblioteka vykdė 2 projektus,
finansuotus Savivaldybės Kultūros projektų programos ir Jaunimo programos. Vykdyti 4 projektai,
finansuoti Lietuvos kultūros tarybos ir 1 – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuotas
projektas. Vykdant projektą „Knygnešių kelias interaktyvioje erdvėje“ Žemaičių Naumiesčio filiale
įgytas mobilus stovas su interaktyviu ekranu (1 vnt.).
Viešoji biblioteka toliau dalyvavo trimečiame tęstiniame Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos inicijuotame projekte „Bibliotekos pažangai‘ 2“ (toliau – BP2). 2016 m.
panaudota 19 737 Eur BP2 lėšų. Esminis projekto tikslas – skatinti bendruomenės narių kūrybinę
saviraišką ir motyvaciją tobulinant esamas ir kuriant naujas žinių edukacijos, neformalaus ugdymo
paslaugas bibliotekoje. Įgyvendinant šį projektą Šilutės viešojoje bibliotekoje sukurta nauja
kūrybinė-informacinė-technologinė erdvė. Joje šilutiškiai susitiko, eksperimentavo, kūrė idėjas ir
jas įgyvendino, dalinosi žiniomis, mokėsi daryti tai, kas jiems labiausiai patinka pagal 5 veiklas:
„Kūrybiškumo kodas“, „Elektronikos kodas“, „Žinių kodas“, „Modeliavimo kodas“, „Multimedijos
kodas“. Dalyvavimas BP2 projekte leido bibliotekai išplėsti savo funkcijas, atnaujintos ir pradėtos
teikti naujos, į bendruomenės poreikius orientuotos IT paslaugos.
2015–2016 m. vykdant BP2 projektą įsigyta nauja įranga: planšetiniai kompiuteriai (10
vnt.), planšetinių kompiuterių užrakinimo įranga (10 vnt.), elektroninio konstravimo ir
programavimo įranga pradedantiesiems ir pažengusiems su konstruktorių rinkiniais (2 vnt.),
balsavimo įranga su pulteliais (1 vnt.), 3D spausdintuvas (1 vnt.), interaktyvus ekranas (1 vnt.),
elektronikos konstruktorius (1 komplektas), projektorius (1 vnt.), stendai reklamai, informacinei
medžiagai skelbti (2 vnt.), bevielio interneto ryšio stotelė, multifunkcinis spausdintuvas (1 vnt.), 3D
skeneris (1 vnt.), skeneris (1 vnt.) mobilus stovas interaktyviam ekranui, stalai (20 vnt.), kėdės (20
vnt.), sėdmaišiai (10 vnt.), užsienio kalbų mokymosi kursų programa, vaizdo apdorojimo
programa, grafikos apdorojimo programa, vaizdo projektorius (1 vnt.), multifunkcinis rašalinis
spausdintuvas (1 vnt.), balsavimo įranga su programa (1 vnt.). 2017 m. toliau bus vykdomos
projekto BP2 veiklos, nes viena iš projekto sąlygų yra veiklų tęstinumas 3 metus po projekto
baigties.
Bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimas. 2017 m. bibliotekos dokumentų fondo
atnaujinimo finansavimo išteklius sudarys Steigėjo lėšos periodinių leidinių prenumeratai – 11 000
Eur, valstybės biudžeto lėšos naujiems dokumentams įsigyti – (pagal rajono gyventojų skaičių) ir
fizinių bei juridinių asmenų parama knygomis. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos parvirtintą „Visuomenės informacinio aprūpinimo ir viešosios informacijos sklaidos
programą“, skirtą naujiems bibliotekų dokumentams įsigyti, 2017 m. valstybės biudžeto lėšos
bibliotekose bus panaudojamos naujiems neperiodiniams dokumentams įsigyti, pirmenybę teikiant
originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai bei informaciniams leidiniams. Bus komplektuojama
įvairi rašytinė literatūra, garsiniai, regimieji bei elektroniniai dokumentai. Naudojantis LIBIS
suvestiniu katalogu ir Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu bibliotekos
vartotojams bus teikiama informacija apie naujas knygas ir kitus dokumentus, esančius mūsų ir
kitose šalies bibliotekose.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 2017 m. bibliotekos specialistai ir toliau kels
kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, konferencijose, kursuose organizuojamuose LR Kultūros
ministerijos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos. Bibliotekininkams bus sudarytos sąlygos stažuotis pagal programų-konkursų gautą
medžiagą ir kt. (iš viso per metus iki 45 bibliotekos specialistų), iš kurių už 11 specialistų
mokymąsi bus apmokėta iš kvalifikacijos kėlimo lėšų. 2017 m. bibliotekininkų atestacija nebus
vykdoma, nes priėmus naują Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir ruošiantis priimti Valstybės ir
savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą bus numatyta nauja darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarka. Biblioteka 2017 m. planuoja vykdyti neformalaus švietimo programas, tačiau
bibliotekininkai neturi pedagoginio išsilavinimo, kad galėtų dalyvauti vaikų neformaliojo švietimo
programose, todėl būtina išklausyti atitinkamą pedagoginį kursą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą,
tam reikalingos lėšos. Bibliotekai atstovauti ir reprezentuoti šalies bei užsienio mastu, naujoms
užsienio partnerystėms užmegzti, inovatyvioms galimybėms išnaudoti ir pritraukti investicijas iš
užsienio fondų reikalingi bibliotekininkų užsienio kalbų įgūdžiai. Tam biblioteka 2017 m. planuoja

atnaujinti ir pagilinti 1 bibliotekininko užsienio kalbos žinias. Kultūriniam turizmui skatinti,
vartotojų poreikius tenkinančioms naujoms paslaugoms diegti ir tradicinėms atnaujinti, viešinimui
būtinos gilios ir išsamios bibliotekinių paslaugų marketingo žinios.
Teikti lankytojams mokamas ir nemokamas paslaugas. Biblioteka teikia 10 Savininko
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintų mokamų paslaugų ir tokiu būdu sukaupia
spec. Lėšų. 2017 m. planuojama, kad mokamomis paslaugomis pasinaudos apie 7 500 vartotojų ir
bus surinkta 2 300 Eur spec. lėšų, kurios naudojamos elektroniniams skaitytojo pažymėjimams
įsigyti, techninės bazės funkcionavimui gerinti, turtui įsigyti. Suformuotas ir vartotojams teikiamas
27 nemokamų paslaugų paketas, iš kurių 3 naujas nemokamas paslaugas biblioteka sukūrė
vykdydama BP2 projektą. Bus teikiamos ir mobilios paslaugos senjorams, regos ir judėjimo
sutrikimų turintiems skaitytojams, pristatant knygas į namus. „Keliaujanti bibliotekėlė“ teiks
skaitymo paslaugas Šilutės socialinių paslaugų centro padaliniuose, Psichikos sveikatos ir
psichoterapijos centre.
Bibliotekos skolos. Bibliotekos skolos 2016-10-01 d. sudaro 7 000 tūkst. Eur (2015 –
11 000 tūkst. Eur, patalpų šildymas). 2016 m. planuojama padengti 36,4 % turimo
įsiskolinimo.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto
lėšos, valstybės lėšos, projektinės lėšos, įvairių fondų lėšos, rėmėjų lėšos.
Veiksmai, numatyti Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2015–2024 m., kurie susiję su
vykdoma programa:
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 įgyvendinat mokymo, kvalifikacijos programas, atestavimo strategiją;
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.
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 2018 metų paskelbimo Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 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.

