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SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITOS
2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-116
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252–253 punktais, Jurbarko rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
______________

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-116
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. balandžio 10 d.
Jurbarkas
I. ĮSTAIGA, JOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) veikia informacijos
sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdo bibliotekų veiklą – bibliotekų, archyvų,
muziejų ir kitą kultūrinę. Įstaiga siekia sudaryti sąlygas visiems Jurbarko miesto ir rajono
bendruomenės nariams bei svečiams laisvai naudotis šiais ir pasaulio interneto tinklais
skleidžiamais informacijos ištekliais, tenkinti gyventojų edukacinius, kultūrinio užimtumo,
kūrybinės saviraiškos, bendravimo poreikius, gerinant tradicinių paslaugų kokybę bei teikiant
inovatyvias paslaugas, atitinkančias gyventojų lūkesčius ir laikmečio reikalavimus.
Biblioteka – šiandien yra modernus bendruomenės informacijos, kultūros, edukacijos bei
rekreacijos centras, teikiantis informacines ir kitas paslaugas, didinančias socialinę sanglaudą,
skatinančias gyventojus tapti aktyviais, kūrybingais ir kvalifikuotais informacinės ir žinių
visuomenės dalyviais, pajėgiais realizuoti savo galimybes konkurencingoje darbo rinkoje ir kitose
gyvenimo srityse.
II. ĮSTAIGOS VADOVAS IR JO VEIKLA
Iki 2017 m. birželio 15 d. Bibliotekai vadovavo Nijolė Masiulienė. Darbo stažas šioje
įstaigoje – daugiau kaip 30 metų, šiose pareigose – daugiau kaip 26 metų. Nuo birželio 16 d.
laikinai vadovauti Bibliotekai buvo pavesta vyriausiajai metodininkei Linai Lukošienei.
Už 2017 m. veiklą ir bendradarbiavimą Bibliotekos kolektyvas gavo padėkas: iš Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės (už dalyvavimą „Knygų Kalėdų” akcijoje),
Vokietijos ambasados Lietuvoje (už aktyvų dalyvavimą vokiečių kalbos savaitės renginiuose),
TV3 vadovybės (už dalyvavimą „Išsipildymo akcijos“ Pyragų dienoje).
Veiklos planavimas
Bibliotekos direktorius planuoja įstaigų darbą rengdamas metų veiklos planą, kuriame
atsispindi veiklos tikslai, uždaviniai, aktualijos. Bibliotekos struktūrinių padalinių vadovai rengia
savo skyrių metų veiklos planus, kurie yra bendro plano sudedamosios dalys. Planuojami
statistiniai rodikliai, reikalingi nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos statistinių ataskaitų
formoms. Numatomi pagrindiniai metų vaizdiniai ir žodiniai renginiai, kurių mėnesiniai planai
tikslinami, papildomi ir teikiami savivaldybės koordinaciniams renginių planams. Bibliotekos
filialų darbuotojai rengia filialų metų veiklos planus, kuriuos registruoja, koordinuoja ir
kontroliuoja vyriausiasis metodininkas, teikdamas direktoriui informaciją. Papildomai rengiami
specialūs planai: etnokultūrinės veiklos, skirti įžymioms datoms ar jubiliejams. Nacionalinei
Martyno Mažvydo bibliotekai bibliotekos rengiamos statistinės visų padalinių ataskaitos, kurios
teikiamos LIBIS statistikos posistemyje. Direktorius rengia išsamią tekstinę veiklos ataskaitą –
metraštį. Vieną kartą per metus direktorius teikia Bibliotekos ir padalinių veiklos apžvalgą visiems
darbuotojams, dalyvaujant savivaldybės vadovams ir visuomenės atstovams. Atitinkamai veikloms
planams rengiamos ir papildomos ataskaitos (etnokultūrinės veiklos).

Darbo organizavimas
Bibliotekos darbas organizuojamas per administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų
pasitarimus, kurie vyksta kiekvieną savaitę pirmadieniais (arba pagal poreikį kitą dieną ar
dažniau). Struktūriniuose padaliniuose (skyriuose) jų vadovai tariasi su darbuotojais pagal poreikį.
Vieną kartą per mėnesį (švaros dienos metu, kai skaitytojai neaptarnaujami) vyksta Bibliotekos
kolektyvo susirinkimai, kurių metu aptariami praėjusio mėnesio rezultatai, iškilusios problemos
bei ateinančio mėnesio darbai, renginiai, jų įgyvendinimo būdai, numatomos konkrečios
atsakomybės. Filialų darbuotojai kiekvieno mėnesio pradžioje renkasi į Biblioteką. Susirinkimų
metu aptariami ne tik einamieji reikalai, problemos, planai, bet ir keliama darbuotojų kvalifikacija:
rengiami mokymai, teikiamos konsultacijos, vyksta paskaitos. 2017 m. įvyko 7 tokie mokymai.
Darbuotojų kvalifikacija keliama ir už Bibliotekos ribų. Per 2017 m. Bibliotekos ir filialų
darbuotojai dalyvavo 26 kvalifikacijos kėlimo renginyje.
Veiklos reglamentavimas
Direktorius reglamentuoja veiklą leisdamas įsakymus, rengdamas ir tvirtindamas
bibliotekos struktūrą, pareigybių sąrašą, darbo tvarkos taisykles, skyrių ir filialų darbo nuostatus,
pareiginius nuostatus, instrukcijas, tvarkos aprašus, reglamentus, kitas normas. Per 2017 m. išleista
27 įsakymų personalo klausimais, 36 veiklos, 37 komandiruočių, 79 atostogų; suregistruota 190
gauti dokumentai, parengta 112 siunčiamieji raštai. Pagal dokumentacijos planą direktorius tvarko
9 registrus, 20 bylų (nuo 2016 m. Webpartner DVS). Direktorius pagal kompetenciją pasirašo
sutartis su paslaugų tiekėjais (34 sutartys), bendradarbiavimo ir socialiniais partneriais (5
bendradarbiavimo sutartys).
III. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Bibliotekų skaičius
Iš viso – 25: Biblioteka – 1; miestų filialų – 1 (Smalininkų m.), kaimo filialų – 23: iš jų
jungtinę veiklą vykdančių (sujungtų su mokyklų bibliotekomis) – 2 (Skirsnemunės fil., Seredžiaus
fil. nuo 2015 m. gruodžio mėn.).
Nestacionarinis aptarnavimas
Vertimų kaimo gyventojų pageidavimu ir Žindaičių filialo bibliotekininkės iniciatyva
skaitytojai buvo aptarnaujami išduoties taške Vertimų kaime. Knygnešiai, šiuolaikiškai vadinami
savanoriais, padeda aptarnauti ir nutolusių kaimų, vienkiemių gyventojus. Bibliotekininkams
talkino 300 rajono knygnešių.
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
2017 m. Bibliotekėlėje knygos (CD) iš LAB Kauno filialo buvo pakeistos 2 kartus. Gauta
30 garsinių knygų, Brailio – 7 (3 pavadinimų). Visa gauta literatūra grožinė. Aklųjų LASS narių
skaičius rajone – 36: iš jų skaitytojų skaičius – 7, skaito Brailio raštu – 1, garsines knygas – 7.
Apsilankymų skaičius iš viso – 61, išduotis – 410. Filialai 2017 m. aptarnavo 129 neįgaliuosius ir
524 senyvo amžiaus asmenis.

Struktūros pokyčiai
Vadovaujamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu
Nr. T2-345 (su pakeitimais) patvirtintu didžiausiu leistinu darbuotojų skaičiumi – 47,5 etato,
Bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 2-2pakeista struktūra:
Administracija: direktorius, vyriausiasis metodininkas, vyresnysis bibliotekininkas
viešiesiems ryšiams, vyriausiasis buhalteris, pastato administratorius. Skaitytojų skyrius: vedėjas,
vyresnieji bibliotekininkai – 4 etatai, vyresnysis bibliografas – 1 etatas. Vaikų literatūros
skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai – 2 etatai. Fondų organizavimo skyrius: vedėjas,
vyresnieji bibliotekininkai – 2 etatai. Ūkio dalis: ūkio dalies vedėja, bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius, vairuotojas, darbininkas – 0,5 etato, kiemsargis, valytojos – 3 etatai.
Smalininkų miesto filialas: vyresnieji bibliotekininkai – 1,5 etato, valytojas – 0,25 etato. Kaimo
filialai (23): vyresn. bibliotekininkai – 17 etatų, valytojos – 4,25 etato. Šiuo metu rajone veikia dvi
jungtinės bibliotekos – Skirsnemunės ir Seredžiaus.
Personalas
Nepilną darbo dieną dirba 23 darbuotojai, iš jų: Bibliotekoje – 2, filialuose – 21.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: su aukštuoju – 23, iš jų su bibliotekiniu – 12; su
aukštesniuoju – 16, iš jų su bibliotekiniu – 9; kitas išsilavinimas – 2.
Bibliotekos struktūros schema:

Prieiga ir sąlygos
Darbo valandos:
Bibliotekoje
–
8-18
val.,
šeštadieniais – 10-16 val.
Filialuose dirbama įvairiai:
pilnu etatu ir 1,5 etato dirbančiuose
(9 fil.) 8-17 val., 9-18 val.
0,75 etato dirbančiuose (3 fil.) 9-15
val., 9-16 val.
0,5 etato dirbančiuose (11 fil.) 1115 val., 12-16 val., 13-17 val.
Jungtinę veiklą vykdančiuose filialuose (Skirsnemunės ir Seredžiaus) 8-18 val.
Darbo dienos:
Bibliotekoje – nuo pirmadienio iki šeštadienio, poilsio diena – sekmadienis;
Smalininkų m. filialas – nuo pirmadienio iki šeštadienio, poilsio diena – sekmadienis;
Kaimo filialuose – įvairiai:
šeštadieniais dirba 10 filialų (poilsio dienos - sekmadienis ir pirmadienis);
šeštadieniais nedirba 14 filialų (poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis);
2017 m. bibliotekose dirbo 52 darbuotojai (47,5 etato), iš jų 40 bibliotekininkų.
Bibliotekoje dirbo 24 darbuotojai (24,5 etatai), iš jų 14 bibliotekininkų; filialuose – 28 darbuotojai
(22 etatai), iš jų 26 bibliotekininkai.

IV. ĮSTAIGOS TIKSLŲ IR VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR
TOBULINIMO GALIMYBĖS
2017 metai buvo paskelbti Ievos Simonaitytės, Piliakalnių, Kalbos kultūros, Tautinio
kostiumo, Sporto metais, o Bibliotekai sukako 80 metų. Biblioteka ir filialai sėkmingai vykdė joms
iškeltus tikslus ir uždavinius. Praėjusieji metai išsiskyrė renginių, akcijų ir inovatyvių veiklų
gausa, jų įvairove.
Aktualumą vėl įgavo viešoji kultūrinė veikla, kuri yra labiausiai matoma gyventojų bei
vertinama steigėjų. Ji tradiciškai buvo orientuota į kraštotyrinio ir edukacinio pobūdžio projektus,
susijusius su knyga, spauda, skaitymu, laisvalaikiu, bet kartu buvo ir inovatyvi. 2016 m. filialuose
įvyko 885 renginiai, juose apsilankė 15 783 svečiai, o 2017 m. skaičiuojame 1 053 renginius su
17 779 lankytojais.
Nuo spalio 21 d. iki spalio 27 d. Bibliotekoje vyko renginiai, skirti Bibliotekos 80-mečio
paminėjimui. 24 diena buvo skirta skaitytojams vaikams.
Spalio 26 d. renginyje „Kuriantys bibliotekininkai: profesija ir laisvalaikis“ pagerbti buvę
ir esami Bibliotekos darbuotojai, kurių talentai labai įvairūs: nuo paveikslų siuvinėjimo, drabužių
vaikams ir suaugusiems mezgimo ir nėrimo vąšeliu iki tapymo ir karpinių. Prisiminti rašantys
bibliotekininkai. Savo knygą „Saulė šviečia visiems“ pristatė Izabelė Lukošienė. Bibliotekos
kolektyvo narė Rasa Kaminskienė perskaitė savo kūrybos pasaką ir keletą eilėraščių. 16 knygų
autorė, rašytoja, poetė, prozininkė, dramaturgė Violeta Šoblinskaitė taip pat dirba Veliuonos
filiale.
Spalio 27 d. įvyko jubiliejinis Bibliotekos vakaras (Bibliotekai – 80). Atidaryta nuolatinė
fotoportretų ekspozicija „Kraštiečių alėja“.
Veliuonos filiale rugsėjo 29 d. įvyko tradicinis novelės vakaras „Veliuonos novelė –
2017“. Romas Gudaitis už knygą „Vytauto vergo įdagas“ bei novelių ciklą „Rudnia iškeliauja į
dangų“ tapo Veliuonos novelės laureatu.
Gruodžio 4 d. Bibliotekoje vyko šventinis „Knygų Kalėdų“ renginys. Jo metu buvo
įžiebta eglė, vyko kalėdinė mugė. Savo gaminius pristatė „Veliuonos muilinyčia“, „Saulės dukra“,
„Džiovinukas“, „INKA“, „Stiklo papuošalai“, „Romarikos šilkas“.
Vadžgirio filiale neformaliojo švietimo programa „Kūrybinis loftas“ suteikia vaikams
daugybę įdomių užsiėmimų: magnetų gamyba, siuvimas, miestelio erdvių puošyba ir pan.
Projektas „Pažink save ir artimą“ skatino vaikus būti drąsiais ir tolerantiškais.
Fondo formavimas
Iš viso Bibliotekos fonduose 2018 m. sausio 1 d. yra 22 8701 fiz. vnt. 48 650 pav.
dokumentų, iš jų inventorinti dokumentai sudaro 82 proc. Pagal dokumentų rūšis fondą sudaro
(fiz. vnt.): knygos ir serialiniai leidiniai – 227 730, garsiniai – regimieji – 747, natos – 102,
elektroniniai– 83, kartografiniai– 19, vaizdiniai – 5, rankraščiai – 15. Didžiausią fondo dalį sudaro
dokumentai lietuvių kalba t. y. 219 422 fiz. vnt. (96 proc.), anglų – 1 209 (0,5 proc.), rusų – 6 940
(3 proc.), vokiečių – 861 (0,4 proc.), kitomis – 269 (0,1 proc.).
2017 metais buvo atlikti Žindaičių, Tamošių ir Baltraitiškės filialų dokumentų fondų
patikrinimai bei atliktas rekatalogavimas. Surekataloguoti 6 944 egzemplioriai.

JVB fondų dydis (%)
25,9
67,2

Viešoji biblioteka
Smalininkų m. filialas
6,9

Kaimo filialai

Visus metus vyko tikslinga veikla ir gražūs renginiai. Filialai savo veiklą viešina
socialiniame tinkle „Facebook“ – kiekvienas filialas turi savo profilį, tad kiekvienas įvykis ar
renginys yra plačiai matomas.
Neformalusis švietimas
Bibliotekoje veikia dvi neformalaus ugdymo programos: Vadžgirio filiale – „Kūrybinis
loftas“, o viešojoje Bibliotekoje – „Pažink ir atrask“. Veiklos skiriamos vaikų lavinimui bei jų
kūrybinių gebėjimų atskleidimui, delinkventinio elgesio prevencijai. Programoje didžiausias
dėmesys skiriamas psichologinio atsparumo stiprinimui biblioterapijos pagalba, savęs pažinimo ir
verslumo skatinimui. Programos buvo vykdomos nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 15 d. ir nuo spalio
6 d. iki gruodžio 21 d.
V. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ IR FINANSAVIMAS
Bibliotekos materialinė bazė per 2017 m. pagerėjo. Į naujas patalpas persikėlė šalčiausias
Tamošių filialas. Viešvilės filialo bibliotekininkės iniciatyva apšiltintos patalpų grindys. Kartu su
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto Smalininkų kultūros centru Viešvilėje įrengta parodų salė,
kurioje parodas rengs abiejų įstaigų darbuotojai.
Remontai baigiami Girdžių filiale: 2018 m. persikelsime į erdvias ir šviesias patalpas.
Jaukiai įsikūrė ir pats mažiausias Stakių filialas.
2017 m. rugsėjo mėnesį pateikta projekto „Biblioteka kitaip“ paraiška, kurią finansuoja
VVG „Nemunas“, administruojanti ES lėšas. Projekto vertė 27 000 eurų ir moderniausia technika
bei ypatingomis veiklomis praturtės 5 kaimiškieji filialai: Vadžgirys, Eržvilkas, Žindaičiai,
Viešvilė ir Skirsnemunė.
Techninis aprūpinimas
Biblioteka turi 145 kompiuterius, iš jų 93 vartotojams, 52 darbuotojams: Bibliotekoje –
69, iš jų 41 vartotojams, 28 darbuotojams; Smalininkų m. filiale – 3, iš jų 2 vartotojams, 1
darbuotojams; kaimo filialuose – 74, iš jų 50 vartotojams, 24 darbuotojams.
Viešoji interneto prieiga teikiama Bibliotekoje ir 24 filialuose. Stakių filiale pagaliau
įrengtas interneto ryšys ir pastatytas kompiuteris vartotojams.
Bendras Bibliotekos patalpų plotas: bendras rajono bibliotekų patalpų plotas padidėjo 324
kv. m – 4 166, iš jų 3 164 kv. m naudingas: Bibliotekoje – 2 151 kv. m, iš jų 1 516 kv. m
naudingas, Smalininkų m. filiale – 95 kv. m, kaimo filialuose – 1 920 kv. m (2015 m. – 1 596 kv.
m), iš jų 1 553 kv. m naudingas.
Finansavimas
Pagrindiniai Bibliotekų finansavimo šaltinis yra valstybės ir savivaldybės biudžetas: 2017
m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Bibliotekai skirtą biudžetą sudarė 577 348 eurai (2016 m.

– 470 137 eurai), t. y. 10 7210 eurų daugiau nei 2016 m. Didžiąją biudžeto dalį sudarė darbo
užmokestis – 81,7 procento. Bibliotekai svarbu gauti pakankamai lėšų periodinių leidinių
prenumeravimui. 2016 m. savivaldybė skyrė 15 200 eurų, 2017 m. skirta daugiau – 16 500 eurų.
Knygoms įsigyti lėšas skyrė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija – 21 264 eurus
(2016 m. – 21 408 eurus).
Išlaidų str.

Rajono biudžetas
2016 m. Eur

Darbo užmokestis
Ryšių paslaugoms
Transportui išlaikyti
Spaudiniams įsigyti
Kvalifikacijos
kėlimui ir
komandiruotėms
Kitoms prekėms
Kitoms paslaugoms
Komunalinės
paslaugos
Ilgalaikiam turtui
įsigyti
Ilgalaikio
materialiojo turto
remontas
Kultūrinėms
programoms
Iš viso:

Skirt. nuo 2016
m. Eur

38 4142
8 479
2 301
15 200
627

Rajono
biudžetas
2017 m. Eur
435 114
8 682
2 705
16 500
714

+ 50 972
+ 202
+ 404
+ 1 300
- 32

Valstybės
biudžeto lėšos
2017 m. Eur
5 894
21 264
-

7 039
8 035
37 257

12 515
10 975
39 282

+ 5 189
+ 2 940
+ 2 024

-

0

0

0

-

6 457

14 005

+ 7548

-

600

3 100

+ 2 500

-

470 137

543 592

73 047

27 158

Pajamos ir finansavimas
2016 m.
tūkst. Eur

2017 m.
tūkst. Eur

Skirtumas
tūkst. Eur

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos
Fondų lėšos (projektams)

522
0

552
10,3

30
10,3

Už mokamas paslaugas
Už patalpų nuomą
Parama (2 proc. pajamų mok.)
Lėšos iš paramos gavėjų (dovanotos knygos)
Iš viso:

1,1
0,6
0,5
10
534,2

1,3
2,2
0,5
11,5
577,8

0,2
1,6
0
1,5
43,6

VI. KITA INFORMACIJA
Biblioteka yra populiariausias bendruomenės kultūros ir žmonių bendravimo centras.
Patalpomis naudojasi įvairios neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės organizacijos.
Praėjusiais metais čia veikė kelių Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto fakultetų užsiėmimai
(geografijos ir turizmo, užsienio kalbų mokymo). Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su
įvairiomis asociacijomis leidžia plėsti paslaugų ir renginių įvairovę, tokiu būdu vartotojams
pateikiant itin platų veiklų spektrą.

Pagrindinė problema Bibliotekoje yra jaunimo iki 29 m. sudominimas ir pritraukimas į
veiklas. Daug nusiskundimų renginiuose sulaukiame dėl perteklinės šilumos šiltuoju metų laiku
Bibliotekos salėse. Filialuose neužtikrinamos minimalios darbo sąlygos – šiluma, san. mazgai,
reikalingas patalpų remontas, bibliotekinio inventoriaus atnaujinimas, priešgaisrinė apsaugos
sistema įrengta tik 19-oje filialų iš 24. Skaitytojų aptarnavimo posistemė LIBIS neįrengta 16-oje
filialų, šalies mastu esame paskutinėje vietoje. Taip pat daug problemų kelia susisiekimas su
filialais, turimas autobusas yra nusidėvėjęs ir techniškai nestabilus, o siekiant užtikrinti kokybišką
veiklą, reikalingi nuolatiniai vizitai ir metodinė pagalba.
2018 m. planuojama įgyvendinti įvairius projektus iš skirtingų finansavimo šaltinių,
ieškoti naujų Bibliotekos veiklos formų, paslaugas priartinti prie skaitytojų: bus dalyvaujama
Knygų mugėje, pristatomas projektas „Biblioteka kitaip“ šalies mastu. Darbuotojams dalyvaujant
įvairiuose mokymuose stiprinamos lankytojų aptarnavimo kompetencijos, ruošiamasi dirbti su
šiuolaikinėmis technologijomis, taip pat organizuojamas ir pritaikomas naujų paslaugų (leidinių
rezervavimo ir užsakymo) teikimui Bibliotekos dokumentų fondas.
Daugiau
informacijos
internetinėje
svetainėje
www.jurbarko-rvb.lt
arba
https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka1612942342273717/

Rasida Kalinauskienė

Bibliotekos direktorė
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