
ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIO TEK OS 2013-ŲJŲ METŲ VEIK LOS ATASKAITA

Tikslo,
uždavinio,
priem onės

kodas

Tikslo,
uždavinio,
priem onės

pavadinim as

Veiksmo pavadinim as Vertinim o kriterijaus 
pavadinim as

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšm ė

{vykdyta
vertinim o
kriterijaus

reikšm ė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų  
reikšmių priežastys (netinkamas 
planavimas, per ilgas derinimas, 

nepakankami adm inistraciniai gebėjim ai ir 
kita)

1 2 3 4 5 6 7 9
Programa: Visuom enės inform acinis aprūpinimas ir viešosios inform acijos sklaida

03-03-01 Tikslas: Siekti
vartotojams
teikiamų
paslaugų
bibliotekose
geros kokybės

Lankytojų skaičius, tūkst. 
(atitinka kriterijų R-03-03-01- 
01 Viešųjų bibliotekų 
lankytojų skaičius (tūkst.)

81 82 101

Virtualių apsilankymų 
bibliotekoje skaičius, tūkst. 
(atitinka kriterijų R-03-03-01-
02)

163 163 100

Sukaupta dokumentų 
bibliotekoje (dokumentų vnt. 
1000 gyventojų) (atitinka 
kriterijų R-03-03-01-03 
Sukaupta dokumentų 
viešosiose bibliotekose 
(dokum entų vnt. 1000 
gyventojų)

575 551 95,82 Daugiau dokumentų nurašoma, negu 
gaunama naujų

03-03-01-01 Uždavinys: 
Skatinti skaitymą

Jsigytų naujų dokumentų 
bibliotekoje skaičius

8 8 100



visuom enėje bei
gerinti
informacijos
bibliotekose
prieinamumą

(dokumentų vnt. 1000 
gyventojų) (atitinka kriterijų 
P-03-03-01-01-03 įsigytų 
naujų dokumentų viešosiose 
bibliotekose skaičius 
(dokumentų vnt. 1000 

.gyventojų)
Lankytojams skirtų 
kompiuterizuotų darbo vietų 
su prieiga prie interneto 
skaičius (atitinka kriterijų P- 
03-03-01-01-05 Lankytojams 
skirtų kom piuterizuotų darbo 
vietų su prieiga prie interneto 
skaičius viešosiose 
bibliotekose)

47 39 83 Dėl renovacijos darbų apribotas 
kompiuterizuotų darbo vietų skaičius

03-03-01-01-01 Priemonė. Numatyti skaitym o skatinimo visuom enėje priem ones ir jas jgyvendinti

įsigyti naujus 
dokum entus

Įsigytų naujų dokumentų 
pavadinimų skaičius (per 
metus)

1550 1777 115 Skirtos didesnės biudžeto lėšos 
dokumentams įsigyti

įsigytų naujų dokumentų 
vienetų skaičius (per metus)

2800 3087 110 Skirtos didesnės biudžeto lėšos 
dokumentams įsigyti

Bibliotekoje ir priskirtoje 
teritorijoje įgyvendintų 
skaitymo skatinim o program ų 
ar kitų priem onių skaičius

6 10 166,6 Sėkminga projektinė veikla leido 
įgyvendinti daugiau program ų ir priem onių

03-03-01-01-05 Priemonė: Gerinti inform acinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose

Vykdyti metodinę 
veiklą paskirtoje 
teritorijoje, 
organizuoti ir 
įgyvendinti 
projektinę veiklą

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

4 4 100

Aptarnauti vartotojus 
nustatytoje apskrities 
viešosios bibliotekos 
veiklos teritorijoje

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

120 197 164 Populiarinama TBA paslauga, 
bendradarbiaujama su priskirtos teritorijos 
SVB



Peržiūrėtų įrašų 
prenumeruojamose duomenų 
bazėse skaičius (per metus)

21000 48433 230 DB buvo pristatom os bibliotekoje , 
gimnazijose , mokyklose, kolegijose 
nustatytoje veiklos teritorijoje SVB, 
sukurti 2 mokomieji filmukai, tai pad id ino  
jų panaudą

įgyvendinta naudojimosi 
.prenum eruojam om is duomenų 
bazėmis ir elektroniniais 
šaltiniais skatinim o priemonių 
bibliotekoje ir priskirtoje 
teritorijoje

25 25 100

Vykdyti bibliotekų 
specialistų 
kvalifikacijos 
tobulinim ą Rengti ir 
vykdyti viešųjų 
bibliotekų specialistų 
mokymus pagal 
sukurtas ir (ar) 
pritaikytas tęstinio 
mokymo program as

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

200 394 197 Buvo vykdomi du regioniniai kvalifikacijos 
tobulinimo projektai

Nustatytoje veiklos 
teritorijoje skatinti ir 
rengti inform acines ir 
edukacines programas 
socialiai 
pažeidžiamoms 
grupėms, vertinti jų  
poveikį bei skleisti 
gerąją patirtį

Programų, skirtų senyvo 
amžiaus žmonėms, skaičius

5 5 100

Programų, skirtų žm onėms su 
negalia, skaičius

2 2 100

Programų, skirtų vaikams ir 
jaunim ui, skaičius

10 15 150 Programų ir. renginių gausą lėmė vykdom i 
projektai

Atlikti praktinės 
veiklos problem ų 
tyrimus, reikalingus 
bibliotekų valstybinio 
valdymo
sprendim am s rengti

Atliktų tyrimų skaičius 5 5 100



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

10 15 150 Atsižvelgus į teritorijos SVB darbuotojų 
poreikius, organizuota daugiau m okym ų ir 
buvo finansuotas Bibliotekų plėtros 
projektas „Šiaulių apskrities regioniniai 
mokymai11

Skatinti mokymąsi 
visą gyvenimą

Bibliotekos edukacinių 
programų dalyvių skaičius

350 600 171 Pasirašytos naujos bendradarbiavim o 
sutartys, pradėjo veiklą Kūrybinės raiškos 
studija bei studija M 13, įkurta jaun im o
erdvė, sėkminga projektinė veikla

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

480 480 100

Suteiktų konsultacijų 
gyventojam s valandų skaičius

460 460 100

PROGRAM A „LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS M ODERNIZA VIM AS, KULTŪROS SISTEM OS FINANSAVIM O GERINIM AS BEI KULTŪROS POLITIKOS 
{GYVENDINIM O ADM INISTRAVIM AS11
05-01-02 TIKSLAS. 

Modernizuoti 
kultūros Įstaigų 
infrastruktūrą

Užbaigtų investicinių projektų 
skaičius (atitinka kriterijų R- 
05-01-02-01)

0 0

05-01-02-01 UŽDAVINYS.
Tęsti kultūros 
objektų statybą 
bei esamų 
rekonstravimą, 
aprūpinti įstaigas 
šiuolaikines 
technologijas 
atitinkančia 
įranga

Infrastruktūros plėtros 
programų projektų skaičius 
(atitinka kriterijų P-05-01-02- 
01-01 Valstybės ir 
savivaldybių kultūros įstaigų 
infrastruktūros plėtros 
programų projektų skaičius)

1 1 100

05-01-02-01-02 Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą



Organizuoti 
investicijų 
projekto„Šiaulių 
apskrities P.
Višinskio viešosios 
bibliotekos 
Š iau liuose , Aušros 
ai., 62, rekonstravimo 
“ vykdymo priežiūrą

Investicinio projekto 
įvykdymas, proc. nuo bendros 
projekto vertės

Direktorė
(Vadovas)

88% 88,6 100,68 Investicinam projektui skirtos lėšos
panaudotos 100 %

Rūta Žirgulytė 
(Vardas ir pavardė)


