ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

1

2

3

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys (netinkamas
planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir
kita)

4

5

6

7

9

Programa: Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
03-03-01
Tikslas: Siekti
Lankytojų skaičius, tūkst.
vartotojams
(atitinka kriterijų R-03-03-01teikiamų
01 Apsilankymų viešosiose
paslaugų
bibliotekose, tenkančių 100
bibliotekose
tūkst. gyventojų, skaičius)
geros kokybės
Virtualių apsilankymų, tūkst.
(atitinka kriterijų R-03-03-0102 Virtualių apsilankymų
bibliotekų tinklalapiuose,
skaičius)
Sukaupta dokumentų
bibliotekoje (dokumentų vnt.
1000 gyventojų) (atitinka
kriterijų R-03-03-01-03
Dokumentų (leidinių, vaizdo,
garso ir kt.) viešosiose

82

131

159,7

163

164

100,6

550

536

97,4

Baigus bibliotekos renovacijos darbus,
padaugėjo lankytojų

03-03-01-01

03-03-01-01-01

bibliotekose tenkančių 1000
gyventojų, skaičius)
Įsigytų naujų dokumentų
bibliotekoje skaičius (atitinka
kriterijų P-03-03-01-01-02
Įsigytų naujų dokumentų
viešosiose bibliotekose
skaičius (dokumentų vnt. 1000
gyventojų)
Lankytojams skirtų
kompiuterizuotų darbo vietų
su prieiga prie interneto
skaičius (atitinka kriterijų P03-03-01-01-05 Lankytojams
skirtų kompiuterizuotų darbo
vietų su prieiga prie interneto
skaičius viešosiose
bibliotekose)

Uždavinys:
Skatinti skaitymą
visuomenėje bei
gerinti
informacijos
bibliotekose
prieinamumą

3156

54

84

112,7

Skirtos didesnės biudžeto lėšos
dokumentams įsigyti

155,5

Pasibaigus renovacijos darbams, įrengtos
visos numatytos ir papildomos lankytojams
skirtos kompiuterizuotos darbo vietos
(papildomai įrengta antra mokymų klasė,
įrengtos individualios darbo vietos
balkone)

115,7

Skirtos didesnės biudžeto lėšos
dokumentams įsigyti

Priemonė. Numatyti skaitymo skatinimo visuomenėje priemones ir jas įgyvendinti
Įsigyti naujus
dokumentus

03-03-01-01-05

2800

Įsigytų naujų dokumentų
pavadinimų skaičius (per
metus)
Bibliotekoje ir priskirtoje
teritorijoje įgyvendintų
skaitymo skatinimo programų
ar kitų priemonių skaičius

1550

10

1793

10

100

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose
Vykdyti metodinę
veiklą paskirtoje
teritorijoje,
organizuoti ir
įgyvendinti
projektinę veiklą
Aptarnauti vartotojus
nustatytoje apskrities
viešosios bibliotekos
veiklos teritorijoje

Vykdytų projektų, kurių
tikslinė grupė yra priskirtoje
teritorijoje veikiančios
savivaldybių bibliotekos,
skaičius (per metus)

4

Įvykdytų tarpbibliotekinio
sklolinimo užklausų, gautų iš
kitų bibliotekų, skaičius (per
metus)

190

4

100

201

105,7

Populiarinama TBA paslauga,
bendradarbiaujama su priskirtos teritorijos
SVB

Peržiūrėtų įrašų
prenumeruojamose duomenų
bazėse skaičius (per metus)
Įgyvendinta naudojimosi
prenumeruojamomis duomenų
bazėmis ir elektroniniais
šaltiniais skatinimo priemonių
bibliotekoje ir priskirtoje
teritorijoje
Vykdyti bibliotekų
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą Rengti ir
vykdyti viešųjų
bibliotekų specialistų
mokymus pagal
sukurtas ir (ar)
pritaikytas tęstinio
mokymo programas
Nustatytoje veiklos
teritorijoje skatinti ir
rengti informacines ir
edukacines programas
socialiai
pažeidžiamoms
grupėms, vertinti jų
poveikį bei skleisti
gerąją patirtį

Atlikti praktinės
veiklos problemų
tyrimus, reikalingus
bibliotekų valstybinio
valdymo
sprendimams rengti

Nustatytoje veiklos teritorijoje
veikiančių bibliotekų
specialistų, pakėlusių
kvalifikaciją, skaičius (per
metus) pagal sukurtas ir
pritaikytas tęstinio mokymo
programas

45500

64

400

45849

64

510

100,1

100

127,5

Programų, skirtų senyvo
amžiaus žmonėms, skaičius

4

4

100

Programų, skirtų žmonėms su
negalia, skaičius

1

3

300

Programų, skirtų vaikams ir
jaunimui, skaičius

8

17

212,5

Atliktų tyrimų skaičius

3

3

100

Buvo vykdomi du regioniniai
kvalifikacijos tobulinimo projektai. Tai
projektinis finansavimas, sunku numatyti
lėšas ir apimtis.

Pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis
su Šiaulių parkinsono draugija, pradėti
skaitymai Šiaulių psichiatrinėje ligoninėje
Programų gausą lėmė sėkminga projektinė
veikla, glaudesni ryšiai su švietimo
įstaigomis

Rengti ir vykdyti
viešųjų bibliotekų
specialistų mokymus
pagal sukurtas ir (ar)
pritaikytas tęstinio
mokymo programas.

Pravestų mokymų pagal
sukurtas ir pritaikytas tęstinio
mokymo programas skaičius

Skatinti mokymąsi
visą gyvenimą

Bibliotekos edukacinių
programų dalyvių skaičius

500

Bibliotekos IT gebėjimų
mokymuose (individualiuose
ir grupėse) dalyvavusių
gyventojų skaičius

800

6

350

Atsižvelgiant į teritorijos SVB darbuotojų
poreikius, organizuota daugiau mokymų ir
buvo vykdomi du didelio biudžeto
regioniniai kvalifikacijos tobulinimo
projektai

3319

171

Sėkminga bibliotekoje veikiančių klubų,
jaunimo erdvės bei projektinė veikla
(parengtos 24, finansuota 11 paraiškų)
sąlygojo edukacinių užsiėmimų gausą.

800

100

21

Baigus renovacijos darbus pagerėjo
sąlygos, todėl išaugo lankytojų skaičius, tai
500
720
144
lėmė didesnį suteiktų konsultacijų valandų
skaičių gyventojams
PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS
ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“
05-01-02
TIKSLAS.
Užbaigtų investicinių projektų
Modernizuoti
skaičius (atitinka kriterijų R1
1
100
kultūros įstaigų
05-01-02-01)
infrastruktūrą
05-01-02-01
UŽDAVINYS.
Tęsti kultūros
Infrastruktūros plėtros
objektų statybą
programų projektų skaičius
bei esamų
(atitinka kriterijų P-05-01-02rekonstravimą,
01-01 Valstybės ir
1
1
100
aprūpinti įstaigas
savivaldybių kultūros įstaigų
šiuolaikines
infrastruktūros plėtros
technologijas
programų projektų skaičius)
atitinkančia
įranga
05-01-02-01-02
Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
Suteiktų konsultacijų
gyventojams valandų skaičius

Organizuoti
investicijų
projekto„Šiaulių
apskrities P.
Višinskio viešosios

Investicinio projekto
įvykdymas, proc. nuo bendros
projekto vertės

100

100

100

Investicinam projektui skirtos lėšos
panaudotos 100 %

bibliotekos
Šiauliuose , Aušros
al., 62, rekonstravimo
“ vykdymo priežiūrą

Direktorė
(Vadovas)

(Parašas)

Rūta Žirgulytė
(Vardas ir pavardė)

