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[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (APSKRIČIŲ BIBLIOTEKŲ) METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA] 
(Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka)  
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija 
Planinis pokytis  

(vertinimo kriterijus,  
matavimo vienetas) 

Plan
inė 

reikš
mė 

Fakt
inė 
reik
šmė 

Įvykdy
mo 

proce
ntas 

Komentaras 

1. Plėsti alternatyvias paslaugas, užtikrinančias bibliotekos paslaugų prieinamumą esant ribojimams teikti paslaugas 
įprastu būdu (Parengtas aukštos kultūrinės ir meninės vertės turinys (paslaugos, produktai), užtikrinantis alternatyvų 
prieinamumą (bekontaktį, iš dalies kontaktinį) prie bibliotekos paslaugų (parengtų kultūrinių, edukacinių veiklų 
(programa, paslauga, produktas), užtikrinančių bibliotekos paslaugų prieinamumą esant ribojimams teikti paslaugas 
įprastu būdu, skaičius, vnt.). 
1.1. Įgyvendintos virtualios skaitymo skatinimo veiklos: knygų rekomendacijų rubrikos (3) („TOP 5 knygos“ 6 / 1067 
peržiūros; „Poviliukas rekomenduoja“ 3 / 251, „Bibliotekininkas rekomenduoja“ 3 / 343); virtualūs susitikimai su žymiais 
žmonėmis, knygų pristatymai (5 / 1216 dalyvių ); virtualios literatūrinės parodos (12). 
1.2. Sukurtos virtualios kultūrinės edukacinės paslaugos vaikams ir jaunimui: 
 „Kibi ribi veiklos vaikams“ 19 įrašų / 8519 peržiūrų;  Jaunimo žodynėlis 3 / 99;  dėlionės, skirtos Archyvų metams 6 / 762; 
virtualus uždavinynas „Atverk duris į rašto, knygų ir bibliotekų istoriją“ 2 / 99;  virtualus uždavinynas „Sausio 13-osios 
reliktai“ 1 / 6730; virtualūs konkursai (4): kryžiažodžio konkursas 1 / 22; memų konkursas jaunimui 1 / 32;  kūrybinis 
konkursas vaikams „Rid rid rid margi jausmai“ 1 / 41; konkursas „Knygų bokštas“ 1 / 150;  „Kibi ribi veiklos vaikams“ – 
virtualūs skaitymai 9 / 546; virtualios viktorinos 31 / 2117; virtualūs sensoriniai skaitymai specialiųjų poreikių vaikams 3 / 
67 dal.; virtualus žaidimas „Žandarai už durų“. 
1.3. Sukurtos virtualios kultūrinės edukacinės paslaugos suaugusiesiems: virtualus protmūšis (suaugusiesiems) 2 / 64; 
virtualios teminės parodos (9); virtualios filmo peržiūros ir diskusijos (dokumentinio filmo „Nematomosios“ peržiūra ir 
diskusija 30 dal.; filmo „Kusama“ peržiūra 35 dal.; virtuali filmo „Gerumo stebuklas“ peržiūra regiono bibliotekose, 3 
bibliotekos / 90 dal.). 
1.4. Alternatyvios fizinės paslaugos: 
1.4.1. orientavimosi žaidimas mieste „Literatūriniai atspindžiai“ 1 / 40;  
1.4.2. edukacinis stalo žaidimas „Lietuvos istorija“; (išduodamas į namus) 
1.4.3. edukacinis stalo (išduodamas į namus) ir orientavimosi mieste žaidimas „Dėk į kojas“; 
1.4.4. „Keliaujančios teminės edukacinės dėžutės visai šeimai“, kurių turinį sudaro įvairios priemonės (knygos, žaidimai, 
užduotys ir pan.), skatinančios tėvų ir vaikų bendrą veiklą. (išduodamos į namus) 

Parengtas aukštos kultūrinės ir 
meninės vertės turinys (paslaugos, 
produktai), užtikrinantis alternatyvų 
prieinamumą (bekontaktį, iš dalies 
kontaktinį) prie bibliotekos paslaugų 
(parengtų kultūrinių, edukacinių 
veiklų (programa, paslauga, 
produktas), užtikrinančių bibliotekos 
paslaugų prieinamumą esant 
ribojimams teikti paslaugas įprastu 
būdu, skaičius, vnt.) 

4 4 100%   



2. Stiprinti ir plėsti apskrities bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje 
2.1. Įsteigta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta  vyr. metodininko pareigybė, nuo kovo mėn. šias pareigas eina 
darbuotojas; 
2.2.1. atliktas Šiaulių ir Telšių apskričių mokyklų bibliotekininkų medijų ir informacinio raštingumo (MIR) ugdymo veiklų 
tyrimas:  https://bit.ly/3H6dP8W ; 
2.2.2. parengta ir perduota SVB specialistams metodinė medžiaga (pavyzdinių informacinio raštingumo užduočių ciklas): 
https://bit.ly/3r0pkZ6 ; 
2.2.3. organizuoti (2) SVB ir mokyklų bibliotekų pasitarimai, vyko metodinės medžiagos testavimas, parodomieji 
užsiėmimai gimnazistams (2), mokymai specialistams (3/67); 
2.2.4. parengta pavyzdinė programa gyventojams MIR tematika: https://bit.ly/30QJ2gZ ; 
2.2.5. parengta nuotolinė mokymo programa MIR tematika bibliotekų specialistams. 
2.3.1 Atlikti Šiaulių regiono bibliotekų kraštotyrinės veiklos turinio analizės ir suskaitmeninto kultūros paveldo objektų 
turinio įveiklinimo tyrimai: https://bit.ly/3ssvJ1Q  
2.3.2 Organizuota respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Quo vadis, kraštotyra?“ (94 fiziniai dalyviai, 159 
registruoti per nuotolį). 

2.1. Įsteigta vyr. metodininko 
regioninei veiklai pareigybė 
(parengtų ir direktoriaus įsakymu 
patvirtintų pareigybių skaičius, vnt.) 
2.2. Įgyvendintos priemonės, 
skatinančios neformaliojo švietimo ir 
edukacines veiklas medijų ir 
informacinio raštingumo srityje 
(įgyvendintų priemonių skaičius, 
vnt.) 
2.3.  Įgyvendintos priemonės, 
skatinančios kraštotyros darbą 
bibliotekose taikant inovatyvius 
sprendimus (įgyvendintų priemonių 
skaičius, vnt.) 
 

5 8 160% 

Siekiant stiprinti MIR raštingumo 
veiklas buvo organizuotos 
papildomos priemonės: 
organizuoti Regiono bibliotekų 
specialistų, atsakingų už DB 
naudojimą ir vartotojų 
informacinio raštingumo veiklų 
organizavimą, darbiniai 
pasitarimai, parengta metodinė 
medžiaga (informacinis 
raštingumas moksleiviams), vyko 
jos testavimas. Parengta 
informacinio raštingumo 
mokymo programa 
bibliotekininkams, vyko 3 
mokymai. Parengta nuotolinė 
mokymo programa MIR 
tematika bibliotekų 
specialistams ir MIR pavyzdinė 
programa gyventojams.   



3. Įgyvendintos priemonės, didinančios Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų prieinamumą negalią 
turintiems asmenims, skatinančios paslaugų plėtrą  
3.1. Organizuoti teminiai kvalifikaciniai renginiai Šiaulių regiono bibliotekų specialistams: „Garsinių skaitymų rengimo 
metodika ir praktika”/ 25 dal.; „Bendravimo su ypatingomis bibliotekos lankytojų grupėmis psichologiniai aspektai“ / 
kontaktiniai mokymai 20 dal., nuotoliniai 25 dal.; „Bibliotekoje – vaikas, turintis autizmo spektro sutrikimų“ / 18 dal.; 
„Skaitymas kitaip: sensorinių skaitymų organizavimo metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje“ 2 mokymai Šiaulių regionui 
/ 24 dal.; „Emocinio intelekto lavinimas su edukaciniais žaislais kimočiais“ / 25 dal. 
3.2.  Bendradarbiaujant su kitomis AVB ir LAB organizuota konferencija „Biblioteka visiems“, skirta bibliotekų atvirumo ir 
paslaugų integralumo koncepcijai plėtoti. Parengtas Lietuvos viešųjų bibliotekų manifestas: 
https://www.bibliotekavisiems.lt/manifestas/ 
3.3. Įgyvendintos priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos 
sutrikimų turintiems asmenims: 
3.3.1.  8 (iš 11) Regiono SVB įgyvendinama universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“, pritaikyta 
specialiųjų poreikių asmenims (tarp jų ir ASS turintiems). Regiono bibliotekų specialistai dirbo tinkle: vyko 3 pasitarimai, 
kuriuose buvo dalijamasi sensorinių skaitymų vedimo patirtimi. Iš viso programoje dalyvauja ir bendrą darbo grupę 
sudaro 20 regiono SVB bibliotekininkai;  
3.3.2. parengti  sensoriniai žemėlapiai (5 vnt., tęstinis). 
3.4. Įgyvendintas priemonių paketas, skirtas plėsti paslaugas senyvo amžiaus žmonėms regiono viešosiose bibliotekose: 
3.4.1. parengtas ir išleistas metodinis  leidinys „PRISIMINIMŲ BEIEŠKANT: terapiniai skaitiniai demencija sergantiesiems“: 
https://bit.ly/33RRQV9 ; 
3.4.2. įsigyti ir bus perduoti Regiono SVB teminiai priemonių rinkiniai;  
3.4.3. Regiono SVB organizuoti garsiniai skaitymai senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų, pagal ŠAVB 
parengtą metodiką. 
3.5. Įgyvendintos priemonės, skatinančios visuomenės informuotumą, negalios pažinimą ir toleranciją: virtuali diskusija 
„Negalią turinčių asmenų patirtys: ar pasirengusi švietimo sistema ir darbo rinka?“ / 309 dal.; prof. habil. dr. V. Gudonio 
monografijos „Negalia visuomenėje ir vaizduojamajame mene“ pristatymas / 60 dal.; virtuali diskusija su E. Gelažiūte-
Petrauskiene ir L. Varslauskaite (apie dauno sindromą ir ASS turinčius asmenis) / 146 dal.; LAB edukacinis užsiėmimas 
vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“ / 20 dal.; dokumentinio filmo „Nematomosios“ peržiūra ir diskusija / 30 dal.; filmo 
„Kusama“ peržiūra / 35 dal.; virtuali filmo „Gerumo stebuklas“ peržiūra regiono bibliotekose / 3 bibliotekos, 90 dal. 
3.6. Parengtos virtualios sensorinių skaitymų istorijos (3 / 67). 
3.7. Vaizdinių-garsinių knygų ciklas „Animukai“ autizmo spektro ir kitų kognityvinių, mokymosi ir skaitymo sutrikimų 
turintiems vaikams (2 vnt., tęstinis). 
3.8. Papildomai ŠAVB organizavo mokymus „Skaitymas kitaip: sensorinių skaitymų organizavimo metodika ir 
įgyvendinimas bibliotekoje“ kitų Regionų bibliotekų specialistams: KAVB teritorijai, „Zoom“ – 27, PAVB teritorijai, „Zoom“ 
– 40, KLAVB teritorijai, „Zoom“ – 30, VAVB teritorijai, „Zoom“ – 44. 

Parengtos ir įgyvendintos 
priemonės, didinančios viešųjų 
bibliotekų prieinamumą negalią 
turintiems asmenims: 
1. Organizuoti teminiai kvalifikaciniai 
renginiai regiono bibliotekų 
specialistams. 
2.  Organizuota konferencija 
„Biblioteka visiems“, skirta 
bibliotekų atvirumo ir paslaugų 
integralumo koncepcijos plėtojimui. 
3. Įgyvendintos priemonės, 
didinančios viešųjų bibliotekų 
prieinamumą autizmo spektro 
sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų 
turintiems asmenims: 
3.1. Regiono SVB įgyvendinta 
universali edukacinė skaitymo 
programa „Sensoriniai skaitymai“; 
pritaikyta specialiųjų poreikių 
asmenims (tarp jų ir ASS turintiems); 
3.2. parengti  sensoriniai žemėlapiai.  
4. Įgyvendintas priemonių paketas, 
skirtas plėsti paslaugas senyvo 
amžiaus žmonėms regiono 
viešosiose bibliotekose: 
4.1. parengtas ir išleistas metodinis  
leidinys „Garsinių skaitymų senyvo 
amžiaus žmonėms, turintiems 
atminties sutrikimų, organizavimo 
metodika bibliotekose“; 
4.2. įsigyti ir perduoti Regiono SVB 
teminiai priemonių rinkiniai;  
4.3. Regiono  SVB organizuoti 
garsiniai skaitymai senyvo amžiaus 
žmonėms, turintiems atminties 
sutrikimų, pagal ŠAVB parengtą 
metodiką. 
5. Įgyvendintos priemonės, 
skatinančios visuomenės 
informuotumą, negalios pažinimą ir 
toleranciją. 
 (įgyvendintų priemonių skaičius, 
vnt.) 

5 8 160% 

Papildomų priemonių 
įgyvendinimą lėmė sėkminga 
projektinė veikla, papildomas 
kvalifikacinių renginių poreikis ir 
virtualių paslaugų poreikis ASS 
turintiems vaikams. 



4. Skatinti paslaugų jaunimui plėtrą                                                                                                                                                                                                                                                 
4.1. Įsteigta specialisto darbui su jaunimu pareigybė.  
4.2. Įrengta speciali erdvė, pritaikyta veikloms su jaunimu. 
4.3. Organizuoti 3 teminiai kvalifikaciniai renginiai bibliotekų specialistams, orientuoti į VB ir mokyklų bibliotekininkų 
kompetencijų tobulinimą dirbant su aukštesniųjų klasių moksleiviais informacinio raštingumo srityje. 

Įsteigta specialisto darbui su jaunimu 
pareigybė; įrengta speciali erdvė, 
pritaikyta veikloms su jaunimu;  
organizuoti  3 teminiai kvalifikaciniai 
renginiai bibliotekų specialistams  

6 5 83% 

5 dienų mokymų programa (4 
temos) parengta įgyvendinant 
tarptautinį Ersamus+  projektą 
„Youth is Stranger than Fiction“.  
Mokymai buvo numatyti 
rugpjūčio mėn., tačiau Baltijos 
regione pradėjus blogėti 
epidemiologinei situacijai 
tarptautiniai projekto partneriai 
atsisakė vykti į mokymus 
Lietuvoje. Mokymai perkelti į 
2022 metus.  Buvo organizuoti 
kiti 3 kiti temiškai susiję 
mokymai.  
Erdvės įrengimas perkeltas į 
2022 m. Tai susiję su 
planuojamais struktūriniais 
pakeitimais 

5. Diegti bibliotekoje veiklos kokybę užtikrinančius sprendimus                                                                                                                                                                                                     
5.1. Parengtas ir direktoriaus 2021-03-03 įsakymu Nr. Vį-016 patvirtintas „Edukacinių programų rengimo, vertinimo ir 
kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas“. Pagal patvirtintą tvarką įvertintos ir direktoriaus 2021-12-22 įsakymu Nr. Vį-091 
patvirtinta 10 edukacinių programų. 
5.2. Įgyvendinant 2020 m. patvirtintą Kompetencijų ugdymo programų rengimo, vertinimo ir kokybės užtikrinimo tvarką 
buvo įvertinta ir direktoriaus 2021-12-21 įsakymu Nr. Vį-089 patvirtinta 14 ŠAVB parengtų kvalifikacijos tobulinimo 
programų. 

Pagal patvirtintą tvarką įvertintų ir 
patvirtintų instituciniu lygiu 
edukacinių programų skaičius, 
vnt./planas 10; pagal patvirtintą 
tvarką įvertintų ir patvirtintų 
instituciniu lygiu kvalifikacinių 
mokymo programų skaičius, 
vnt./planas 5 

15 24 160% 
Papildomai buvo įvertintos 
mokymo programos, parengtos 
2022 m.  

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,įvykdymo informacija 
Vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas 

Planin
ė 

reikšm
ė 

Faktinė 
reikšmė 

Įvykdymo 
procentas 

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas 

Faktin
ė 

reikšm
ė 

Komentaras 

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas) 



I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas   
1. Remiantis Regiono bibliotekų veiklos statistiniais rodikliais buvo 
atlikta kasmetinė statistinė duomenų analizė. Rezultatai pristatyti 
Regiono bibliotekų tarybos posėdyje.  
2. Atlikti bibliotekų veiklos tyrimai:   
Šiaulių regiono bibliotekų veiklos karantino metu: 
https://bit.ly/3sSSXhK   
Šiaulių regiono bibliotekos karantino akivaizdoje: virtualūs 
renginiai ir komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“: 
https://bit.ly/3n1kBp7   
Šiaulių regiono bibliotekų kraštotyrinės veiklos turinio analizės ir 
suskaitmeninto kultūros paveldo objektų turinio įveiklinimo 
tyrimai: https://bit.ly/3ssvJ1Q   
Skaitymo skatinimo metodai ir priemonės Šiaulių regiono 
bibliotekose: https://bit.ly/34eEGS5   
Šiaulių ir Telšių apskričių mokyklų bibliotekininkų medijų ir 
informacinio raštingumo (MIR) ugdymo veiklos: 
https://bit.ly/3qLgj6m  
3. Buvo teikiamos konsultacijos skaitmeninimo, LIBIS, informacinio 
raštingumo, projektų rengimo, komunikacijos organizavimo ir kt. 
klausimais.   
4. Įgyvendintas 1 kvalifikacinis projektas „Respublikinė mokslinė-
praktinė konferencija „Quo vadis, kraštotyra?“  / 94 fiziniai 
dalyviai, 159 registruoti per nuotolį. Projekte „Kultūra ant 
slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ buvo įgyvendinta 
mentorystės programa renginių organizavimo tematika. 2 
tarptautiniai kvalifikaciniai projektai (darbas su jaunimu) dėl 
pandemijos perkelti į 2022 metus.  
5. Įgyvendinti 23 (12 virtualių) mokymai pagal 13 (7 virtualios) 
ŠAVB parengtų mokymo programų, 2 stažuotės (5 dal.) išteklių 
valdymo, projektų valdymo, informacinio raštingumo, medijų 
raštingumo, skaitmeninimo, LIBIS ir kt. temomis.  
6. Parengtos metodinės priemonės ir rekomendacijos (4): Garsinių 
skaitymų senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties 
sutrikimų, organizavimo metodika bibliotekose; Vartotojų poreikių 
tyrimų organizavimas bibliotekose; Informacinis raštingumas 
aukštesniųjų klasių moksleiviams (2 dalys), Medijų ir informacinis 
raštingumas bibliotekų specialistams: https://bit.ly/32X6Al1  
7. Įgyvendinti bendri kultūriniai, edukaciniai projektai (4): 
„Kiemai“; stalo žaidimas „Lietuvos istorija“; „Šiaulių knygų mugė“, 
„DUK“. 
8. Buvo pristatytos edukacinių programų metodikos: „Epaveldas: 
mokslui, darbui ir laisvalaikiui“ 2 / 113 dal.; „Emocinio intelekto 
lavinimas su edukaciniais žaislais kimočiais“  1 / 25 dal.; 

Suteiktų konsultacijų 
skaičius, tenkantis 
vienai aptarnaujamos 
teritorijos savivaldybės 
viešajai bibliotekai 
(vnt.) 

7 10,91 156% Nustatytos teritorijos savivaldybių 
viešųjų bibliotekų skaičius (vnt.) 

11 Pradėjus įgyvendinti LIBIS 
sistemos atnaujinimus ženkliai 
išaugo su tuo susijusių 
konsultacijų poreikis, todėl 
padidėjo jų skaičius. 66 proc. 
visų suteiktų konsultacijų 
sudarė su LIBIS atnaujinimais 
susijusios konsultacijos. 

Suteiktų konsultacijų nustatytos 
teritorijos savivaldybių viešosioms 
bibliotekoms skaičius (vnt.) 

120 

Parengtų informacinių ir metodinių 
priemonių savivaldybių viešosioms 
bibliotekoms skaičius (vnt.) 

4 

Nustatytos teritorijos mokyklų 
bibliotekų skaičius (vnt.) 

159 

Suteiktų konsultacijų nustatytos 
teritorijos mokyklų bibliotekoms 
skaičius (vnt.) 

7 

Bibliotekininkams 
skirtuose kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose 
apmokytų nustatytos 
teritorijos 
bibliotekininkų dalis 
(proc.) 

85 183,00 215% Nustatytos teritorijos 
bibliotekininkų skaičius (žm.) 

659 Pandemijos laikotarpiu 
mokymai aktualiomis temomis 
(pvz., projektų rengimas) buvo 
organizuojami nuotoliniu 
būdu, tai leido ženkliai 
padidinti dalyvių skaičių 
(vietoje planuotų 25 dalyvavo 

Organizuotų kvalifikacijos 
tobulinimo renginių nustatytos 
teritorijos bibliotekininkams 
skaičius (vnt.) 

38 



„Sensoriniai skaitymai“ 2 / 24 dal.; „Garsinių skaitymų 
organizavimas senyvo amžiaus žmonėms“ 1 / 2 dal.  
9. Koordinuotos nacionalinės programos ir projektai (5): skaitymo 
skatinimo akcija „Skaitymo iššūkis“ (ŠAVB vadovavo bendrai AVBA 
darbo grupei), skaitmeninimo projektas VEPIS, LNB kvalifikaciniai 
projektai (3) „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės 
sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo 
kokybę“, „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 
skaitmeninė bendruomenė“, „Biblioterapijos taikymas 
bibliotekose“.   
10. Įvykdytas veiklų planas įgyvendinant KM priemonę „Aprūpinti 
bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų 
grupėms skirta įranga ir priemonėmis“.    
11. Organizuoti 4 virtualūs pasitarimų su mokyklų bibliotekų 
specialistais, kuriuose dalyvavo 8 savivaldybių mokyklų 
bibliotekininkai. 

Nustatytos teritorijos 
bibliotekininkams skirtų 
kvalifikacijos tobulinimo renginių 
dalyvių skaičius (žm.) 

1206 172). Pradėjus veikti 
atnaujintai LIBIS sistemai 
išaugo papildomų mokymų 
poreikis  (LIBIS 9 / 350). Per 
metus atliekamų tyrimų 
rezultatai rodo papildomą 
poreikį ir suteikė medžiagos 
kvalifikacinėms priemonėms (2 
/ 158). 

Projektuose 
(programose), kurių 
tikslinė grupė yra 
nustatytos teritorijos 
savivaldybių viešosios 
bibliotekos ir/ar jų 
lankytojai, dalyvavusių 
savivaldybių viešųjų 
bibliotekų dalis (proc.) 

100 100,00 100% Vykdytų projektų (programų), kurių 
tikslinė grupė yra nustatytos 
teritorijos savivaldybių viešosios 
bibliotekos ir/ar jų lankytojai, 
skaičius (vnt.) 

8   

Projektuose (programose), kurių 
tikslinė grupė yra nustatytos 
teritorijos savivaldybių bibliotekos 
ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių 
savivaldybių viešųjų bibliotekų 
skaičius (vnt.) 

11 

II. Skaitmeninimas 1. Atlikti Šiaulių regiono bibliotekų kraštotyrinės 
veiklos turinio analizės ir suskaitmeninto kultūros paveldo objektų 
turinio įveiklinimo tyrimai.   
2. Organizuota respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Quo 
vadis, kraštotyra?“ / 94 fiziniai dalyviai, 159 registruoti per nuotolį: 
https://bit.ly/3zsYaxQ   
3. Įgyvendintas tęstinis projektas VEPIS.   
4. Iš viso suskaitmeninti 3508 objektai: VEPIS projektui – 1450 
objektų (iš jų 1384 Regionui). Į portalą „epaveldas“ įkelta 516 
objektų, 934 tekstiniai objektai dar neįkelti (atsako LNB); 
Bibliotekos kolekcijai suskaitmeninti 2058 objektai.   
5. Regiono specialistams pristatyta vartotojams skirta edukacinė 
programa „Epaveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui“ (2 / 113)   
6. Organizuoti kvalifikaciniai renginiai: „Kultūros paveldo kolekcijų 
atnaujinimas ir objektų atranka skaitmeninimui, asmens duomenų, 
autorių ir gretutinių teisių apsauga“ (1 / 70), stažuotė „Kaip dirbti 
su Skaitmeninimo centro įranga: negatyvų skeneriu, skeneriu 
„Bookeye“ (1 / 4), „Virtualių parodų rengimo galimybės 
panaudojant skaitmeninį turinį“ (2 / 19). 

Suskaitmenintų ir 
skaitmeninių kultūros 
paveldo objektų 
peržiūrų skaičius, 
tenkantis vienam 
objektui (vnt.) 

5 4,80 96% Suskaitmenintų ir skaitmeninių 
kultūros paveldo objektų skaičius iš 
viso (vnt.) 

34180   

Suskaitmenintų kultūros paveldo 
objektų skaičius (vnt.) 

3508 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 
kultūros paveldo objektų peržiūrų 
skaičius (vnt.)  

16413
1 

VEPIS sistemoje prieinamų 
suskaitmenintų ir skaitmeninių 
kultūros paveldo objektų skaičius 
(vnt.) 

18373 

Suskaitmenintų kultūros paveldo 
objektų, kurių skaitmeninių kopijų, 
metaduomenų ir ženklinimo 
kokybė atitinka ne žemesnę kaip 
trečią duomenų kokybės kategoriją, 
skaičius (vnt.)  

516 



Nustatytos teritorijos 
savivaldybių viešųjų 
bibliotekų, kurios 
naudojasi apskrities 
viešosios bibliotekos 
skaitmeninimo 
kompetencijų centro 
paslaugomis, dalis 
(proc.) 

100 100,00 100% Nustatytos teritorijos savivaldybių 
viešųjų bibliotekų, kurios naudojosi 
apskrities viešosios bibliotekos 
skaitmeninimo centro paslaugomis, 
skaičius (vnt.) 

11 Patvirtintame 2021 m 
bibliotekos veiklos plane 
vietoje dalyvaujančių 
bibliotekų procentinės 
išraiškos klaidingai buvo 
pateiktas dalyvaujančių 
bibliotekų skaičius.  

III. Dokumentų fondas   
Bibliotekos fondas papildytas aktualiais kultūrinę ir meninę vertę 
turinčiais dokumentais (9765 fiz. vnt 3947 pav.).   
Buvo užtikrintas vartotojų informuotumas apie naujai gautus 
dokumentus: surengta 17 virtualių ir 70 fizinių parodų, vyko 
kultūrinių renginių, skatinančių skaitymą. Siekiant padaryti 
prieinamą gausų ŠAVB šakinės literatūros fondą ne Šiauliuose 
gyvenantiems vartotojams ir atsižvelgiant į tai, kad Regiono SVB 
fondų didesnę dalį sudaro grožinė literatūra, buvo formuojamos ir 
perduodamos per TBA šakinės literatūros teminės knygų kolekcijos 
(2 vnt. / 2 bibl.).  
Buvo įgyvendinti aukštos meninės ir kultūrinės vertės tęstiniai 
skaitymo skatinimo projektai ir programos, orientuotos į įvairias 
tikslines grupes: „Šiaulių knygų mugė“ (VI): 37 renginiai / 1867 
fiziniai dalyviai / 105 virtualios peržiūros; „Kultūra ant slenksčio: 
kultūrinė kiemų intervencija“ (III): 7 renginiai / 1655 fiziniai dalyviai 
/ 1545 virtualios peržiūros; „Knygvežiukas“: 7 renginiai 7 Šiaulių 
regiono mokyklose / 254 dalyviai; „Didysis knygos pristatymo 
konkursas“: 366 dalyviai / vertinti pateikta 211 vaizdo įrašų ir kt.   
Esant kontaktinių veiklų ribojimams buvo užtikrintas dokumentų 
išdavimas per knygomatus: 2364 užsakymai / išduotas 4991 
dokumentas. Į namus negalią turintiems vartotojams buvo 
pristatyti 328 dokumentai.  
Buvo įgyvendintos priemonės, stiprinančios duomenų bazių 
panaudą Regiono bibliotekose. 

Per tarpbibliotekinį 
abonementą įvykdytų 
užklausų dalis (proc.) 

98 99,32 101% Per tarpbibliotekinį abonementą 
gautų užklausų skaičius (vnt.) 

292   

Per tarpbibliotekinį abonementą 
įvykdytų užklausų skaičius (vnt.) 

290 

Nustatytos teritorijos 
savivaldybių viešosiose 
bibliotekose 
licencijuojamose 
duomenų bazėse 
peržiūrėtų turinio 
vienetų skaičiaus 
pokytis lyginant su 
praėjusiais metais 
(proc.) 

2,9 230,12 7935% Nustatytos teritorijos savivaldybių 
viešosiose bibliotekose 
licencijuojamose duomenų bazėse 
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius 
praėjusiais ataskaitiniais metais 
(vnt.) 

7579 2021 m. ženkliai išaugusį 
prenumeruojamų DB 
panaudos rodiklį nulėmė keli 
faktoriai:   
1. Naujos BNS DB atsiradimas. 
Kad tokią duomenų bazę 
turėsime, sužinojome tik 2021 
m. sausio mėn., todėl jos 
panauda nebuvo planuota 
(9695 perskaityti dokumentai 
per metus).   
2. 2021 m. ŠAVB tikslingai 
įgyvendino priemonių paketą 
siekdama skatinti DB panaudą 
ir stiprinti informacinio 
raštingumo veiklas Regione. 
Buvo parengta mokymo 
programa, vesti  mokymai (3 / 
59 dal.). Parengtos 2 
metodinės priemonės, kurios 
buvo testuojamos su Regiono 
VB specialistų grupe. Vyko 
aktyvus informacinis ir 
konsultacinis darbas. Įvyko 2 
Regiono VB, atsakingų už DB, 
virtualūs pasitarimai, 2 
parodomosios pamokos.   

Nustatytos teritorijos savivaldybių 
viešosiose bibliotekose 
licencijuojamose duomenų bazėse 
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius 
(vnt.) 

25020 



Lietuvos publikuotų 
dokumentų archyvinio 
fondo surinkimo 
pilnumas (proc.) 
[Taikoma tik Kauno 
apskrities viešajai 
bibliotekai] 

X #VALUE
! 

#VALUE! Lietuvos leidėjų per metus išleistų 
leidinių skaičius (vnt.) 

x   

Iš leidėjų gautų privalomojo 
egzemplioriaus pavadinimų skaičius 
(vnt.) 

x 

Sudarytų nacionalinės 
retrospektyviosios 
bibliografijos įrašų 
skaičiaus pokytis 
lyginant su praėjusiais 
metais (proc.) 
[Taikoma tik Kauno 
apskrities viešajai 
bibliotekai] 

X #VALUE
! 

#VALUE! Sudarytų nacionalinės 
retrospektyviosios bibliografijos 
įrašų skaičius praėjusiais 
ataskaitiniais metais (vnt.) 

x   

Sudarytų nacionalinės 
retrospektyviosios bibliografijos 
įrašų skaičius (vnt.) 

x 

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos 
Vykdyti skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams (24) pagal 
3 (1 virtual.) ŠAVB parengtas mokymo programas, apmokyti 199 
dal. Suteiktos 3958 skaitmeninės konsultacijos. Vestos ekskursijos 
(73 dal.). Parengti 5 mokomieji filmukai vartotojams apie 
naudojimąsi bibliotekos paslaugomis (1418 peržiūrų).  
Parengtos 2 MIR mokymo programos gimnazistams (2 / 20).  
 
Edukaciniai užsiėmimai vyko pagal ŠAVB parengtas edukacines 
programas, tame tarpe ir virtualias.  Didžiąją dalį edukacinių 
užsiėmimų dalyvių sudarė vaikai, moksleiviai. Buvo įgyvendinti 4 
edukaciniai projektai, orientuoti į įvairias tikslines grupes ir 
skatinantys ekstensyvių edukacinių paslaugų plėtrą, kitų aukštos 
kultūrinės ir meninės vertės edukacinio turinio kūrėjų edukacijų 
pristatymą Šiaulių regiono gyventojams, edukacinio turinio 
šeimoms kūrimą. Vyko daug pavienių edukacinių veiklų, sulaukusių 
didelės  vartotojų įtraukties. 

Apmokytų gyventojų 
skaičius (žm.), iš jų: 

500 519 104% Skaitmeninio raštingumo mokymų 
dalyvių skaičius (žm.), iš jų: 

413   

Virtualių skaitmeninio raštingumo 
mokymų dalyvių skaičius (žm.) 

118 

Medijų ir informacinio raštingumo 
mokymų dalyvių skaičius (žm.), iš 
jų: 

33 

Virtualiu būdu 
apmokytų gyventojų 
skaičius (žm.) 

180 164 91% Virtualių medijų ir informacinio 
raštingumo mokymų dalyvių 
skaičius (žm.) 

20   

Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.), 
iš jų: 

73 

Virtualių kitų mokymų dalyvių 
skaičius (žm.) 

26 

Bibliotekos parengtų mokymo(si) 
programų skaičius (vnt.), iš jų: 

6 

Bibliotekos parengtų virtualių 
mokymo(si) programų skaičius 
(vnt.) 

3 

Edukaciniuose 
užsiėmimuose 
dalyvavusių žmonių 
skaičius (žm.) 

1000 2695 270% Edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių vaikų ir mokinių 
skaičius (žm.) 

1929 Kontaktiniai edukaciniai 
užsiėmimai atnaujinti nuo 
2021 m. birželio mėn. Pagal 
edukacines programas vesti 
104 užsiėmimai, juose 
dalyvavo 1446 asmenys. 

Edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių senjorų skaičius (žm.) 

20 



Edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių asmenų, turinčių 
negalią, skaičius (žm.) 

74 Didžioji dalis vaikai ir 
moksleiviai – 90 užs., 1315 
dalyviai.  
Kitos edukacinės paslaugos 
suteiktos 117 kartų, jomis 
pasinaudojo 1249 dalyviai. 
Lankytojams pasiūlyta ne tik 
įvairių edukacinių užsiėmimų, 
bet ir ekstensyvių, projektinių 
paslaugų: 
Keliaujančios kūrybos ir 
laisvalaikio dėžutės šeimoms – 
išduota 56 kartus, paslauga 
pasinaudojo 218 asmenų.  
Turininga Šiaulių knygų mugės 
edukacinė programa – daug 
veiklų buvo skirta 
moksleiviams ir šeimoms (15 
užsiėmimų, 482 dalyviai). Stalo 
žaidimas ir orientavimosi 
žaidimas „Dėk į kojas!” – 6 
veiklos, 56 dalyviai ir kt.  

Edukaciniuose užsiėmimuose, 
skirtuose visai šeimai, dalyvavusių 
asmenų skaičius (žm.) 

344 

Edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių kitų asmenų skaičius 
(žm.) 

328 

Surengtų edukacinių užsiėmimų 
skaičius (vnt.) 

221 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, 
skirtų vaikams ir mokiniams, 
skaičius (vnt.) 

115 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, 
skirtų senjorams, skaičius (vnt.) 

1 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, 
skirtų asmenims, turintiems 
negalią, skaičius (vnt.) 

10 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, 
skirtų visai šeimai, skaičius (žm.) 

63 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, 
skirtų kitiems asmenims, skaičius 
(vnt.) 

32 

Virtualiuose 
edukaciniuose 
užsiėmimuose 
dalyvavusių žmonių 
skaičius (žm.)  

4000 4424 111% Surengtų virtualių edukacinių 
užsiėmimų skaičius (vnt.)  

206 Didesnė edukacinių veiklų 
vartotojų dalis yra vaikai ir 
jaunimas. Kontaktiniai 
edukaciniai užsiėmimai 
prasidėjo tik nuo birželio 21 d., 
o rudenį vėl pablogėjus 
pandeminei situacijai 

Siūlomų edukacinių užsiėmimų 
temų skaičius (vnt.) 

45 



Naujų edukacinių užsiėmimų temų 
skaičius (vnt.) 

20 pedagogai dažniau rinkosi 
virtualias edukacijas. Dauguma 
ŠAVB edukacinių programų yra 
pritaikytos virtualiai erdvei. 
Dėl pandemijos sukeltų 
ribojimų  į virtualią erdvę teko 
perkelti dalį edukacinių 
projektų. Pvz., projekto 
„Knygvežiukas veža 2021“ 
užsiėmimai 100 proc. vyko 
virtualiai  (7 / 224 dal.). 
Buvo parengtos  virtualios 
edukacinės priemonės, 
papildančios formaliojo 
švietimo programas, kurios 
sulaukė labai didelio 
susidomėjimo:  „Netradicinė 
anglų kalbos pamoka“ (12 / 
127), uždavinynas „Istorijos 
seklys: Sausio 13-osios reliktai“  
(6730 dal.),  virtuali viktorina 
„Lietuvių literatūros klasika“ 
(504 dal.) ir kt. 

V. Apsilankymai  2021 m. buvo įgyvendinti aukštos kultūrinės ir 
meninės vertės tęstiniai projektai. Kiekvienas tęstinis projektas 
kasmet atnaujinamas taikant inovacinius sprendimus, naujas 
formas, plečiant tikslinę auditoriją. Tradicinė Šiaulių knygų mugė 
2021 m. pasipildė turininga edukacine programa – daug veiklų 
buvo skirta moksleiviams ir šeimoms, Didysis knygų pristatymo 
konkursas pakeitė savo formatą ir toliau plėtėsi po visą Lietuvą 
(pateikti 266 vaizdo įrašai). Greta tęstinių projektų buvo 
įgyvendinti ir nauji inovatyvūs projektai, patrauklūs jaunesnei 
auditorijai: „Iškoduoti freską: radijo pjesių kūrimo hakatonas“, 
„Filmų peržiūrų ir diskusijų festivalis: D.U.K.“ ir kt.   
Bibliotekos fondas gausiai pasipildė naujais leidiniais. Buvo 
vykdomos fondo populiarinimo veiklos. 

Bendras lankytojų 
skaičius (žm.) 

22000
0 

244779 111% Lankytojų skaičius (žm.) 65686 Patvirtintame 2021 m. 
bibliotekos veiklos plane 
vietoje planuojamo 
apsilankymų skaičiaus 220 000 
klaidingai buvo įrašytas 
skaičius 220. 
Veikiant pandemijos 
ribojimams buvo pateiktas 
gausus kultūrinis-edukacinis 
turinys virtualioje erdvėje, 
teikiamos ekstensyvios 
paslaugos.   
Siekiant skatinti naudotis 
bibliotekos paslaugomis ir 
produktais, buvo įgyvendinta 
efektyvi tikslinga rinkodarinė 
komunikacija. 

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 17909
3 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS 

I. Paslaugos   
2021 m. atsižvelgdama į vis dar nestabilią situaciją, susijusią su 
pandemijos valdymu, ŠAVB skyrė ypatingą dėmesį produktų ir 
virtualių paslaugų kūrimui. Buvo sukurtos fizinės paslaugos 
(produktai): orientavimosi žaidimas Šiaulių mieste ir stalo žaidimas 

Sukurtų naujų paslaugų 
skaičius (vnt.) 

28 28 100% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius 
(vnt.) 

16   

Sukurtų naujų fizinių paslaugų 
skaičius (vnt.) 

12 



„Dėk į kojas“, stalo žaidimas „Lietuvos istorija“, teminės 
edukacinės „Keliaujančios laisvalaikio ir kūrybos dėžutės šeimoms“ 
(9 vnt., išduotos 56 kartus, 218 dal.), atnaujintas pabėgimo 
kambarys „Svečiuose pas Povilą Višinskį“ (7 / 130), parengti 3 
radijo spektakliai (projektas „Iškoduoti freską“), orientavimosi 
žaidimas „Literatūriniai atspindžiai“ (2 / 43) ir kt.   
Aktyviai buvo kuriamos virtualios paslaugos ir produktai: parengtas 
virtualus žaidimas „Žandarai už durų“, virtualios teminės parodos 
(21), edukacinės programos (15) ir kt. Ypatingo dėmesio sulaukė 
virtualūs uždavinynai „Istorijos seklys: Sausio 13-osios reliktai“ (1 / 
6730) ir „Atverk duris į rašto, knygų ir bibliotekų istoriją“ skirtas 
Knygnešio dienai, (1 / 99), puikiai papildantys formaliojo švietimo 
programas.    
Aktyviai vykdomos Kultūros paso (5) ir Kultūros krepšelio 
paslaugos (9), iš jų virtualios (4). 2021 m. šios paslaugos suteiktos 
49 kartus, jomis pasinaudojo 1046 moksleiviai.   
Buvo kuriamos naujos (pritaikytos esamos) paslaugos (produktai) 
negalią turintiems asmenims: garsiniai skaitymai senyvo amžiaus 
žmonėms, vaizdinių-garsinių knygų ciklas „Animukai“ autizmo 
spektro ir kitų kognityvinių, mokymosi ir skaitymo sutrikimų 
turintiems vaikams (2 vnt., tęstinis), sensoriniai žemėlapiai Regiono 
bibliotekoms (4 vnt., tęstinis). Dvi sensorinių skaitymų istorijos 
pritaikytos virtualiam naudojimui (3 / 67). Kultūriniai renginiai 
buvo verčiami į gestų kalbą. Buvo vykdoma veikla, skatinanti 
negalios pažinimą ir ugdanti toleranciją. Biblioteka prisidėjo prie 
iniciatyvos „Duoday“.  
Leidybiniai produktai (5): žurnalas „Aušros alėja“ (2 numeriai), 
metodinis leidinys „Prisiminimų beieškant“, V. Rimkaus 
bibliografija, „Tapatybės ženklai ekslibrisuose: parodų katalogas“, 
24-osios Lietuvos ekslibriso parodos katalogas.   

Alternatyvių fiziniam apsilankymui 
prieigų prie teikiamų kultūros 
paslaugų skaičius (vnt.) 

9 

Surengtų renginių skaičius (vnt.) 119 

Surengtų virtualių renginių skaičius 
(vnt.) 

168 

Apsilankymų bibliotekos 
virtualiuose renginiuose skaičius 
(vnt.)  

29318 

Paslaugų, įtrauktų į 
Kultūros paso paslaugų 
rinkinį, skaičius (vnt.) 

6 14 233% Suteiktų paslaugų, įtrauktų į 
Kultūros paso paslaugų rinkinį, 
skaičius (vnt.) 

49 Metų pradžioje plane buvo 
pateiktas tuomet patvirtintų 
programų skaičius. Per metus 
buvo patvirtintos naujos 
programos. 

Asmenims, turintiems 
negalią, pritaikytų 
paslaugų skaičius (vnt.) 

12 12 100%     

II. Tarptautiškumas   
Tarptautinių kvalifikacinių projektų „Youth is stranger than fiction” 
(Erasmus+ KA1) ir „Dungeons and Librarians: the Quest for 
Gamified Reading Promotion in Youth“ (Erasmus+ KA1) 
įgyvendinimas dėl pandemijos buvo nukeltas į 2022 metus.   
Bendradarbiaujant su JAV ambasada parengta paroda „Sumner 
Welles deklaracijai – 80“, organizuoti 7 teminiai virtualūs 
tarptautiniai „Skype“ pokalbiai tarp JAV ir Lietuvos moksleivių, 
renginių ciklas „Meet America“ (3 / 243 dal.), paskaitų ciklas „Study 
in the USA“ (3 / 212 dal.).  
Įgyvendindami tarptautinius projektus ŠAVB specialistai dalyvavo 
tarptautiniuose mokymuose Murzasichle (Lenkija), Hradec Králové 
(Čekija). 

Tarptautinių projektų, 
kuriuos įgyvendina (-o) 
arba dalyvauja (-o) 
įgyvendinant 
biblioteka, skaičius 
(vnt.) 

2 2 100% Tarptautinių projektų, kuriuos 
įgyvendina (-o) biblioteka, skaičius 
(vnt.) 

2   

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir 
užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) 
biblioteka, skaičius (vnt.) 

0 



III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas   
Aktyviai buvo bendradarbiauta su kultūros, švietimo, mokslo 
įstaigomis bei institucijomis, NVO, verslo atstovais, jaunimo 
organizacijomis, įvairią negalią turintiems asmenims 
atstovaujančiomis organizacijomis.   
Įvairūs projektai dažniausiai įgyvendinami kartu su partneriais.   
2021 m. buvo pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su NVO, 
kultūros ir švietimo įstaigomis. 

Bendradarbiaujant su 
kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis 
įgyvendintų iniciatyvų 
skaičius (vnt.) 

85 86 101% Bendradarbiaujant su kitomis 
kultūros įstaigomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.) 

24   

Bendradarbiaujant su švietimo ir 
mokslo įstaigomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.) 

20 

Bendradarbiaujant su 
nevyriausybinėmis organizacijomis 
įgyvendintų iniciatyvų skaičius 
(vnt.) 

21 

Bendradarbiaujant su verslo 
įmonėmis ir organizacijomis bei 
valstybės įmonėmis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.) 

21 

IV. Rinkodara  2021 m. parengta ŠAVB rinkodaros ir komunikacijos 
strategija, atliktas Vartotojų pasitenkinimo ŠAVB paslaugomis 
tyrimas: https://bit.ly/3fa3tsY.  
Visoms reikšmingoms bibliotekos iniciatyvoms ir projektams buvo 
rengiami apgalvoti, tikslingi rinkodaros ir komunikacijos planai 
(17).   
Parengti 2 numeriai informacinio žurnalo „Aušros alėja“, 
reprezentuojančio bibliotekos veiklą.   
Komunikacijai taikomi įvairūs kanalai ir formos, atitinkančios 
vartotojų komunikacinę elgseną.    
Administruojama bibliotekos interneto svetainė www.savb.lt , 
Regiono bibliotekų tinklaraštis (2021 m. 6440 virtualių 
apsilankymų).  
Prisidedama prie informacinio turinio kūrimo svetainėje 
„Biblioteka visiems“ www.bibliotekavisiems.com .   
Atliktas tyrimas „Šiaulių regiono bibliotekų rinkodaros veiklų 
vertinimas“, parengtos rekomendacijos, pristatymas: 
https://bit.ly/3f69DtZ 

Atliktų lankytojų 
tyrimų skaičius (vnt.) 

1 1 100% Bibliotekos administruojamų 
paskyrų socialiniuose tinkluose 
sekėjų skaičius (vnt.) 

11408   

Virtualiųjų apsilankymų 
administruojamose interneto 
svetainėse ataskaitiniais metais 
skaičius (vnt.) 

14518
7 

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas   
2021 m. bibliotekoje savanoriavo 18 trumpalaikių ir 4 ilgalaikiai 
savanoriai, iš jų 3 savanoriai pagal programą „Jaunimo savanoriška 
tarnyba“ (6 mėn. trukmės savanoriška veikla) ir 1 savanoris pagal 
bibliotekos savanorystės sutartį (2 mėn. savanoriška veikla). 
Dalyvauta darbo šešėliavimo iniciatyvoje „Duoday“. 

Bibliotekoje ir/ar jos 
renginiuose bent kartą 
dirbusių savanorių 
skaičius (žm.) 

20 22 110%     



BENDROSIOS FUNKCIJOS 

Žmogiškieji ištekliai 

I. Personalo valdymas: 
1. Užtikrintas vadovaujamos įstaigos kultūros ir meno darbuotojų 
atlyginimų padidinimas nuo 2021 m. sausio mėnesio. 
2. Stiprinant bibliotekos regioninę veiklą, iš vidinių resursų įsteigta 
vyr. metodininko regioninei veiklai pareigybė; stiprinant bibliotekų 
veiklą, orientuotą į darbą su jaunimu, iš vidinių resursų įsteigta vyr. 
bibliotekininko darbui su jaunimu pareigybė; stiprinant tiriamąją 
veiklą, iš vidinių resursų įsteigta tyrėjo pareigybė. 
3. Siekiant optimizuoti ūkio valdymą, panaikinta eksploatacijos 
inžinieriaus pareigybė ir įsteigta 0,5 elektriko pareigybės. 

Užimtų pareigybių dalis 
(proc.) 

95 96 102% Patvirtintas didžiausias leistinas 
pareigybių skaičius (vnt.) 

84   

Patvirtintas pareigybių skaičius 
(vnt.), iš jų: 

84 

Bendrosios veiklos 
srities darbuotojų 
skaičius, tenkantis 
vienam specialiosios 
veiklos srities 
darbuotojui (vnt.) 

0,2 0,18 113% Patvirtintų pareigybių bendrosios 
veiklos srityje skaičius (vnt.) 

12,5 Formuojant bibliotekos 
personalą dedamos pastangos, 
kad kuo didesnę jo dalį 
sudarytų specialiosios veikos 
srities darbuotojai. 

Patvirtintų pareigybių specialiosios 
veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų: 

70,5 

Patvirtintų kultūros ir meno 
darbuotojų pareigybių skaičius 
(vnt.) 

71,5 

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) 3 

Darbuotojų skaičius, 
tenkantis vienam 
vadovaujančiam 
darbuotojui (vnt.) 

9,5 9,50 100% Patvirtintų vadovaujančių 
darbuotojų pareigybių skaičius 
(vnt.) 

8   

Metinės įstaigos išlaidos darbo 
užmokesčiui (eurai), iš jų: 

1 092 
000 

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir 
meno darbuotojų darbo 
užmokesčiui (eurai) 

96497
3 

II. Kvalifikacijos tobulinimas: 
Bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose 
(įskaitant ir nuotolinius), seminaruose, konferencijose ir kt.  
Kvalifikacinių renginių tematika: paslaugų kūrimas ir teikimas 
asmenims, turintiems negalią, netradicinių metodų (pvz., 

Kvalifikaciją 
tobulinusių darbuotojų 
dalis (proc.) 

60 60,71 101% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 
skaičius (vnt.) 

51   



įžaidybinimas) bibliotekos veikloje taikymas, MIR, inovatyvių 
paslaugų kūrimas, komunikacija, rinkodara, kraštotyra, kultūros 
paveldo skaitmeninimas ir įveiklinimas, METIS  ir kt.  
Kvalifikacijos tobulinimas vyko pasitelkus vidinius ir išorinius 
resursus.  
Darbuotojai kėlė kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. 
88 proc. visų mokymų, kuriuose dalyvavo ŠAVB darbuotojai, vyko 
nuotoliniu būdu. 

Išlaidos vieno 
darbuotojo 
kvalifikacijos 
tobulinimui (eurai) 

20 11,51 58% Metinės įstaigos išlaidos 
darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 
(eurai) 

967 Darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas vyko įgyvendinant 
projektus, dalyvaujant 
partnerių organizuojamuose 
kvalifikaciniuose renginiuose. 

Finansai 

Dėl pandemijos sukeltų ribojimų sumažėjo galimybė uždirbti 
papildomų lėšų nuomojant patalpas, teikiant mokamas paslaugas. 
Tačiau Kultūros paso  (ir Kultūros krepšelio Šiaulių mieste) 
paslaugos buvo teikiamos ir virtualiu būdu. Taip pat buvo 
įgyvendinta dauguma projektų, taip pat ir nenumatytų.   
Sėkmingai buvo įgyvendinta KM finansuojama nacionalinė 
skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“, kultūros paveldo 
skaitmeninimo tęstinis projektas „VEPIS“, 2021 m. KM strateginio 
veiklos plano priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir 
informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei 
priemonėmis“. 
 
 

Įstaigos uždirbtos lėšos 
(pajamų įmokos) 
(eurai) 

12000 8024 67% Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 
įmokos) už suteiktas paslaugas 
(eurai), iš jų: 

5472 Dėl pandemijos bibliotekos 
kontaktinės paslaugos buvo 
teikiamos ribotai, gerokai 
mažesnė buvo patalpų 
nuomos, kuri yra pagrindinis 
bibliotekos papildomų pajamų 
šaltinis, paklausa, todėl lėšų 
uždirbta mažiau nei planuota. 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 
įmokos) už virtualiu (nuotoliniu) 
būdu suteiktas paslaugas (eurai) 

0 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 
įmokos) už parduotas prekes (eurai) 

0 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 
įmokos) iš turto nuomos (eurai) 

2552 

Įstaigos pritrauktos 
lėšos (eurai) 

80000 158399,
6 

198% Gautos projektinio finansavimo 
lėšos veiklai (eurai) 

15797
8,6 

Sėkminga projektinė veikla, 
nauji finansavimo šaltiniai. 
Dalis projektų perkelta iš 2021 
metų. Gauta parama pinigais (eurai) 421 

Gauta parama paslaugomis ir turtu 
(eurai) 

0 

Turtas 



II. Nekilnojamo turto valdymas: 
Bibliotekos turtas buvo naudojamas pagal įstaigos numatytą 
pagrindinę veiklą. 

Įstaigos valdomų ar 
naudojamų pastatų ir / 
ar patalpų 1 kv. m 
išlaikymo kaina (eurai) 

29,97 26,85 112% Įstaigos patikėjimo teise valdomų 
pastatų ir / ar patalpų bendras 
plotas (kv. m) 

4799 2020 metais buvo gauta 
papildomų lėšų einamajam 
bibliotekos remontui. Dėl 
remonto padidėjo 2020 metų 
vieno kvadrato išlaikymo 
kaina. Į tai nebuvo atsižvelgta 
planuojant 2021 m. rodiklį.  

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar 
patalpų bendras plotas (kv. m), iš 
jų: 

0 

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų 
ir / ar patalpų bendras plotas (kv. 
m) 

0 

Įstaigos panaudos pagrindais gautų 
pastatų ir/ ar patalpų bendras 
plotas (kv. m) 

0 

Įstaigos panaudos pagrindais 
perduotų pastatų ir / ar patalpų 
bendras plotas (kv. m) 

0 

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar 
patalpų bendras plotas (kv. m) 

0 

Metinės įstaigos valdomų ar 
naudojamų pastatų ir / ar patalpų 
išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų: 

12887
4 

Metinės įstaigos iš Turto banko 
išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 
nuomos išlaidos (eurai) 

0 

II. Kilnojamo turto valdymas:Bibliotekos turtas buvo naudojamas 
pagal įstaigos numatytą pagrindinę veiklą. 

Įstaigos naudojamos 
vienos tarnybinės 
transporto priemonės 
išlaikymo kaina (eurai) 

1100 475,00 232% Įstaigos naudojamos tarnybinės 
transporto priemonės (vnt.), iš jų: 

2 Dėl pandemijos buvo 
ribojamos kontaktinės veiklos, 
dėl to sumažėjo tarnybinių 
automobilių naudojimas (pvz., 
kelionių, susijusių su regionine 
apskrities bibliotekos veikla). 

Įstaigos patikėjimo teise valdomos 
tarnybinės transporto priemonės 
(vnt.) 

2 

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal 
panaudos sutartį gautos tarnybinės 
transporto priemonės (vnt.) 

0 

Tarnybinių transporto 
priemonių išlaikymo 
išlaidos, tenkančios 
vienam nuvažiuotam 
kilometrui (eurai) 

0,17 0,13 126% Metinis įstaigos naudojamų 
tarnybinių transporto priemonių 
nuvažiuotas kilometražas (km) 

7040 Plano ir fakto neatitikimas 
susijęs su per metus 
svyravusiomis kuro kainomis. 

Nustatytas metinis įstaigos 
tarnybinių transporto priemonių 
išlaidų dydis (eurai) 

950 



Metinės įstaigos tarnybinių 
transporto priemonių išlaikymo 
išlaidos (eurai) 

950 

Investicijų projektai 

  Investicijų projekto X 
įgyvendinimo pažanga 
(proc.) 

X #DIV/0! #DIV/0! Investicijų projekto X bendra vertė 
(eurai) 

0   

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant 
investicijų projektą X (eurai) 

0 

Investicijų projekto Y 
įgyvendinimo pažanga 
(proc.) 

X #DIV/0! #DIV/0! Investicijų projekto Y bendra vertė 
(eurai) 

0   

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant 
investicijų projektą Y (eurai) 

0 

  

   

   

  

  

 

   

  

  

 

   

  

Bibliotekos direktorius 
 

Bronius Maskuliūnas 
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