PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TAKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2020 METŲ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Zita Sinkevičienė 1998 m. gruodžio 10 dieną paskirta eiti Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas.
1980-1982 – Telšių kultūros mokykla, 1983-1989 – Vilniaus universitetas (bibliotekininkystės
ir bibliografo specialybė).
Kelta kvalifikacija:
Data
2020-02-05

2020-09-15
2020-10-16

2020-12-07
2020-12
mėn.

Mokymų pavadinimas
„Bibliotekų išteklių valdymas (fondo formavimas, modeliavimas,
apskaita ir tvarkymas“ I, II dalis (5/5 ak. val.)
„Kraštotyrinių, virtualių, edukacinių veiklų plėtojimo galimybės
bibliotekoje“ (6 ak. val.)
„Kad visi būtų pasirengę pastebėti savižudybės pavojų“ (2 ak. val.)
„E. paveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui“, „Exlibriso edukacija
„Vienas antspaudas“ (4 ak. val.)
„Koma – komunikacijos organizavimas medijų amžiuje“ mokymuose
„Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ (10 ak. val.)
„Gyvosios (NE) galios knygos: nenurašyk dėl viršelio“ nuotolinė
mokslinė praktinė konferencija (4 ak. val.)
virtualus „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“ (3 ak.
val.)
virtualus „Vidaus kontrolės užtikrinimas viešajame sektoriuje“ (8 ak.
val.). Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje parodoje
„Mokykla 2020“

Pagrindas
pažymėjimas Nr. 1,
2020-06-30
pažymėjimas Nr. 166,
2020-09-11
pažymėjimas Nr. 196
pažymėjimas Nr. 394,
2020-12-11

*Skyriaus įvertinimas

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO
1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse: 2020 m. vasario 6 d.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-59 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės
administracijos tarnautojų delegavimo į organizavimo komisiją“, dalyvauta rajono Meno šventės
„Akmenės smuikelis“, skirtos Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui, organizavimo komisijoje.
2. Kreiptasi į Savivaldybę su pasiūlymais:
2.1. Akmenės rajono savivaldybės tarybai 2020-01-16 raštas Nr. S-2 „Dėl Akmenės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“;
2.2. Akmenės rajono savivaldybės tarybai 2020-01-16 raštas Nr. S-3 „Dėl laisvų etatų
sumažinimo“;
2.3. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojui Tomui Martinaičiui 2020-07-01 raštas
Nr. S-38 „Dėl Lietuvos Garbės kraštotyrininko Igno Valančiaus asmeninės knygų kolekcijos“;
2.4. Akmenės rajono savivaldybės tarybai 2020-08-13 raštas Nr. S-43 „Dėl papildomų lėšų
skyrimo Igno Valančiaus knygų kolekcijos įsigijimui“;
2.5. Akmenės rajono savivaldybės merui 2020-08-28 raštas Nr. S-44 „Dėl padėkos rašto“;
2.6. Akmenės rajono savivaldybės merui 2020-12-01 raštas Nr. S-74 „Dėl atstovo delegavimo
į Viešosios bibliotekos tarybą“;

2.7. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojai Janinai Rekašienei 2020-12-18 raštas Nr. S-81 „Dėl Viešosios bibliotekos ir jos
teritorinių padalinių veiklų organizavimo karantino laikotarpiu“.
*Skyriaus įvertinimas

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių
skaičius (darbo
krūvis, etatai)

Administracija
(valdymas:
vadovai,
pavaduotojai,
skyrių vedėjai)

53 pareigybės
39 etatai

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Patvirtinta
Taryboje
Užimta
pareigybių
Darbuotojų
skaičius
Iš jų dirba keliose
pareigose

Ūkinė veikla
(ūkvedžiai,
sargai,
vairuotojai,
valytojai,
buhalteriai ir
pan.)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Kiti
darbuotojai

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)

Iš viso

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
39
35,75
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11
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*Skyriaus įvertinimas

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)
Eil.
Nr.

1.

Iškelti uždaviniai
(pagal sritis pildo
Administracijos
atitinkamas
skyrius)
Koordinuoti
projektinę veiklą
ir projektų
rengimą bei
projektinių
paraiškų teikimą

Pagrindinės
veiklos (ugdymas,
kultūrinė,
socialinė veikla)
priemonės
Užtikrinti
kokybišką
bibliotekos
dalyvavimą
Skaitmeninio
raštingumo
projekte
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“.
Tęsti bibliotekos
dalyvavimą
projekte
„Elektroninis
skaitmeninimas.
Visuomenės

Siektinas rodiklis

Dalyvavusių
projekte
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“
skaičius – 300.
Dalyvavusių
Skaitmeninio
raštingumo
mokymuose
pradedantiesiems
ir pažengusiems
gyventojams
skaičius – 200.
Dalyvavusių

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su ankstesniais metais
(jeigu priemonė tęstinė)
2019 m.
2020 m.
Projekte
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“503.
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai
pradedantiesiems
ir pažengusiems
gyventojams“
dalyvaujančių
mokymuose
skaičius – 282.
Apmokytų
klausytojų skaičius

Projekte
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“ –
291.
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai
pradedantiesiems
ir pažengusiems
gyventojams“
dalyvaujančių
mokymuose
skaičius – 194:
kaimų filialuose –
61 gyventojas.
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poreikius
atitinkančios
virtualios
kultūrinės erdvės
vystymas“ ir
užtikrinti efektyvų
jo vykdymą;

teminėse akcijose
skaičius - 200
Tiesioginių
transliacijų
skaičius – 5

- 172, kaimo
filialuose – 110.
Viso 282.
Tiesioginių
transliacijų
skaičius – 5.
2020 m. Viešojoje
bibliotekoje
apmokyta 133
gyventojai,
kaimų filialuose –
61. Viso 194.

Teminėse
akcijose,
mokymuose:
„Saugesnio
interneto savaitė“
dalyvių skaičius –
66;
Nuotolinės
transliacijos:
dalyvių – 62.

Užtikrinti tęstinio
projekto
„Gyventojų
skatinimas
išmaniai naudotis
internetu
atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos
infrastruktūroje“,
finansuojamo ES
struktūrinių fondų
lėšomis, veiklų
vykdymą.

Tęstinio projekto
„Gyventojų
skatinimas
išmaniai naudotis
internetu
atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos
infrastruktūroje“
veiklų vykdymas.
Gaunamos ir
diegiamos
kompiuterinės
įrangos skaičius –
10 bibliotekų.

Iš projekto
kompiuterinės
įrangos 2019 m.
gavo 4 bibliotekos:
Viešojoje
bibliotekoje,
Akmenės miesto
O. Šimaitės,
Ventos miesto,
Papilės mstl. K.
Narščiaus
bibliotekos

2020 m.
kompiuterinė
įranga buvo
gaunama ir
diegiama 6
bibliotekose:
Viešojoje
bibliotekoje,
Agluonų, Eglesių,
Kruopių,
Pakalniškių,
Sablauskių
filialuose.

Rengti ir teikti
projektines
paraiškas

Parengtų it teiktų
paraiškų skaičius 9

Pateiktos 4
paraiškos

Pateiktos 5
paraiškos.
Viešosios
bibliotekos
administracijos
parengtas ir
įgyvendintas
bendras su
Akmenės krašto
kraštotyros klubu
projektas
„Kūrybinio
rašymo „Vasaros
akademija“
netradicinėse
erdvėse Akmenės
krašte su Lietuvos
rašytojų sąjungos
rašytojais“.
Viešoji biblioteka
partnerio teisėmis
dalyvauja Šiaulių
apskrities Povilo
Višinskio
viešosios
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bibliotekos
projektuose:
„STEMCASpace“
Iš viso
edukacijoje
sudalyvavo 182
įvairaus amžiaus
asmenys;
„Knygų
pristatymo
konkursas“;
„Vasara su
knyga“;
„Nepatogus
kinas“;
„Biblioteka
visiems“ Autizmo spektro
(ASS) ir kitų
kalbos,
komunikacijos ir
elgesio sutrikimų
turintiems
lankytojams;
Viešoji biblioteka
prisijungė prie
„Robotikos
mokyklos“ ir
Lietuvos
nacionalinės
Martyno
Mažvydo
bibliotekos
iniciatyvos 3D
spausdintuvais
spausdinti akinių
rėmeliuslaikiklius.
Atspausdinti
apsauginiai
rėmeliai skirti
Akmenės rajono
medikams, jų
saugiam darbui su
žmonėmis.
20 apsauginių
rėmelių pristatyta
į VŠĮ Akmenės
rajono greitosios
medicininės
pagalbos centrą.
Į VŠĮ Naujosios
Akmenės
poliklinika – 22
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apsauginiai
rėmeliai;
„Antano Lizdenio
sveikatos
centras“ – 10
rėmelių
VŠĮ Naujosios
Akmenės ligoninė
– 20 rėmelių.
2.

2. Užtikrinti
kultūriniųliteratūrinių
renginių
organizavimą
Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose:
2.1. Užtikrinti
Viešosios
bibliotekos ir jos
filialų dalyvavimą
Skaitymo
skatinimo 20192024 metų
programoje;
2.2. Organizuoti
tradicinius ir
naujus
literatūrinius
renginius
bibliotekose;
2.3. Rengti
susitikimus su
įžymiais
žmonėmis,
rašytojais,
menininkais,
organizuoti naujų
knygų
pristatymus,
aptarimus.

Dalyvavimas
Skaitymo
skatinimo 20192024 metų
programoje.
Efektyvaus
dalyvavimo
siekimas NVŠ
programoje
„Literatūrinė,
kūrybinė veikla
bibliotekoje“.
Užtikrinimas ir
įgyvendinimas
Viešosios
bibliotekos ir jos
filialų planuojamų
renginių,
spaudinių parodų
užtikrinimas ir
įgyvendinimas.
Konsultavimas ir
pagalba Akmenės
rajono bibliotekų
skaitytojams,
lankytojams,
gyventojams
naudojantis
informacinėmis
technologijomis,
įvairių deklaracijų
pildyme, pagalba
elektroninėje
bankininkystėje,
atsakymai į
bibliografines
užklausas,
pažintinių
ekskursijų
pravedimas po
bibliotekas,
skaitytojų
aptarnavimas
knyga,

Viešoji biblioteka
ir jos filialai
dalyvaus
Skaitymo
skatinimo 20192024 metų
programoje:
Siekti bibliotekos
efektyvaus
dalyvavimo NVŠ
programoje
„Literatūrinė,
kūrybinė veikla
bibliotekoje“.
Užtikrinti ir
įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos ir jos
filialų
planuojamus
renginius ir
spaudinių parodas.
Konsultuoti ir
padėti Akmenės
rajono bibliotekų
skaitytojams,
lankytojams,
gyventojams
naudotis
informacinėmis
technologijomis,
užpildyti įvairias
deklaracijas,
naudotis
elektronine
bankininkyste,
atsakyti į
bibliografines
užklausas, pravesti
pažintines
ekskursijas po
bibliotekas,
aptarnauti
skaitytojus knyga,

2019 m. Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose
renginiuose
dalyvavo 7373
lankytojai.

2. Viešoji
biblioteka ir jos
filialai dalyvavo
Skaitymo
skatinimo 20192024 metų
programoje.
Įgyvendinti ir
suorganizuoti
2020 metais 672
renginiai
Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose. Iš jų
renginių – 303,
parodų – 369)
(priedas Nr.1)
NVŠ programoje
„Literatūrinė,
kūrybinė veikla
bibliotekoje“
dalyvavo 6
bibliotekos
Virtualiame
Akmenės krašto
enciklopediniame
žodyne per 2020
metus apsilankė
965 vartotojai.
(www.akez.lt)
Viešosios
bibliotekos ir jos
filialų renginiuose
dalyvavo 5798
lankytojai;
Papildomai buvo
parengta virtualių
parodų, garsinių
skaitymų, piešinių
konkursų – 43.
Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose
parengta 351
paroda.
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periodiniais
leidiniais ir t. t.

periodiniais
leidiniais ir t. t.

Virtualūs
apsilankymai
kultūros
renginiuose:
Viešosios
bibliotekos
svetainėje
apsilankė 107653
www.abiblioteka.
lt ir Facebook
paskyroje -874.
2.3. Surengti
susitikimai su
įžymiais
žmonėmis,
rašytojais,
menininkais,
organizuoti naujų
knygų
pristatymai,
aptarimai:
Akmenės rajono
įkūrimo 70 –
mečio jubiliejui
paminėti sukurtas
dokumentinis
filmas „Akmenės
kraštas ir jo
žmonės“.
„Akmenės kraštas
istorijos
vingiuose“ – Jono
Šaškausko
fotografijų
paroda;
Virtualus prozos,
tekstų, miniatiūrų,
poezijos, rašinių
konkursas
„Gimtinė
prasideda nuo
žodžio“.
Tradicinė
„Poezijos rudens
šventė“ Viešojoje
bibliotekoje.
Stasės
Niūniavaitės
vardo literatūrinės
premijos
įteikimas.
Literatūrinė
premija skirta
Lietuvos
Nacionalinės

6

2019m. Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose buvo
suorganizuoti 23
papildomi
renginiai su
lektoriais, poetais,
profesionaliais
rašytojais, vyko
knygų pristatymai.

kultūros ir meno
premijos
laureatui,
rašytojui Juozui
Erlickui.
Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos
pavasaris 2020“
vykęs Viešojoje
bibliotekoje.
Renginys
Klykoliuose
esančiuose žydų
kapinėse, skirtas
Vilniaus Gaono ir
Lietuvos žydų
istorijos metams
paminėti (Kivylių
kaimo filialas,
Viešosios
bibliotekos
administracija).
Projektas
„Rudens stiprybės
– vaistažolių
arbatos“ –
susitikimas su
provizore Jadvyga
Balvočiūte,
skirtas žymiosios
žolininkės
Eugenijos
Šimkūnaitės
metams.
Dalyvauta Vaikų
emocinės gerovės
metų veiklų
programoje.
Papildomos
veiklos:
2020 m. Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose buvo
suorganizuoti 24
papildomi
renginiai su
lektoriais, poetais,
profesionaliais
rašytojais, vyko
knygų
pristatymai.
Iš Lietuvos
savivaldybių
viešųjų bibliotekų
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3.

Užtikrinti ir tęsti
glaudų
bendradarbiavimą
su
nevyriausybinėmis
organizacijomis
Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose

Glaudžiai
bendradarbiauti su
nevyriausybinėmis
organizacijomis:
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių
sąjungos Akmenės
skyriumi,
Akmenės rajono
diabeto klubu
„Sadutė“,
sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija
„Akmenės viltis“,
Ventos socialinės
globos namais,
Naujosios
Akmenės Trečiojo

Užtikrintas ir
tęstinis
bendradarbiavimas
su
nevyriausybinėmis
organizacijomis:
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių
sąjungos Akmenės
skyriumi,
Akmenės rajono
diabeto klubu
„Sadutė“,
sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija
„Akmenės viltis“,
Ventos socialinės
globos namais,
Naujosios

asociacijos gautos
dvi padėkos už
dalyvavimą 2020
metų viešųjų
bibliotekų ir jų
padalinių (filialų)
Metų nominacijos
skyrimo
konkurse Viešajai
bibliotekai ir
Vegerių kaimo
filialui
„Biblioteka –
geriausias Vaikų
ir jaunimo
draugas 2020“
nominacijoje.
Jungtinių
Amerikos valstijų
ambasada
Lietuvoje, Viešoji
biblioteka
suorganizavo
Edwardo Curtis
fotografijų parodą
„Šešėlių
gaudytojas“.
Viešojoje
bibliotekoje
parengtos
ekspozicijos:
„Miestai
partneriai“
„Akmenės rajono
Garbės piliečiai“.
Viešoji biblioteka ir
jos filialai
bendradarbiavo su
nevyriausybinėmis
organizacijomis:
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių
sąjungos Akmenės
skyriumi, Akmenės
rajono diabeto
klubu „Sadutė“,
sutrikusio intelekto
žmonių globos
bendrija „Akmenės
viltis“, Ventos
socialinės globos
namais, Naujosios
Akmenės Trečiojo
amžiaus
universitetu,
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amžiaus
universitetu.

Akmenės Trečiojo
amžiaus
universitetu.

4.

Organizuoti ir
užtikrinti
Viešosios
bibliotekos,
miestų, kaimų,
mokyklų
bibliotekininkams
kvalifikacijos
kėlimą, mokymus

Surengti
kvalifikacijos
kėlimo mokymus
(karantino
laikotarpiu
virtualiai)
Viešosios
bibliotekos,
miestų, kaimų
filialų, rajono
švietimo įstaigų
bibliotekininkams.
Mokymai,
kompetencijų
tobulinimas vyks
knygų fondų
išdėstymo,
apsaugos ir
paieškos temomis,
emocinio intelekto
lavinimo, kultūros
objektų sklaidos
temomis ir t.t.

Kvalifikacijos
kėlimo mokymai
(karantino
laikotarpiu
virtualiai) bus
organizuojami.
Mokymai,
kompetencijų
tobulinimas vyks
knygų fondų
išdėstymo,
apsaugos ir
paieškos temomis,
emocinio intelekto
lavinimo, kultūros
objektų sklaidos
temomis ir t.t.

2019 metais buvo
surengti 5
kvalifikacijos
kėlimo mokymai
Viešosios
bibliotekos,
miestų, kaimų
filialų, rajono
švietimo įstaigų
bibliotekininkams.

5.

2020 metų eigoje,
esant galimybei
gerinti materialinę
bazę Akmenės
rajono
savivaldybės
viešojoje
bibliotekoje,
Kalniškių,
Kruopių, Eglesių,
Pakalniškių,
Vegerių kaimo
filialuose

Akmenės rajono
savivaldybės
viešojoje
bibliotekoje,
Vegerių,
Kalniškių,
Kruopių, Eglesių,
Pakalniškių kaimo
bibliotekose esant
galimybei
pagerinti
materialinę bazę

Einamasis
remontas, knygų
lentynų, baldų
įsigijimas bus
vykdomi gavus
finansavimą
materialinės bazės
gerinimui
veikloms atlikti

2019 metais
Vegerių kaimo
bibliotekos fondų
ir inventoriaus
apsaugai įsigytos
durys.
Akmenės miesto
Onos Šimaitės
biblioteka įsikėlė į
renovuotas
patalpas, esančias
Sodo g.1,Akmenė.

įtraukdami juos į
Skaitymo
skatinimo,
užimtumo, įvairių
edukacijų,
renginių, viktorinų,
mokymų
2020 metais buvo
planuojama
surengti 5
kvalifikacijos
kėlimo mokymus
Viešosios
bibliotekos,
miestų, kaimų
filialų, rajono
švietimo įstaigų
bibliotekininkams
, o suorganizuota
-15, iš jų virtulių –
6.

2020 metais
įsteigus
Alkiškiuose
knygų išdavimo
tašką įsigyti
baldai.
Viešojoje
bibliotekoje
įrengtas vėdinimo
kondicionierius.
Knygų
lentynoms, baldų
įsigijimui,
einamajam
remontui
Kalniškių,
Kruopių, Eglesių,
Pakalniškių
kaimo
bibliotekose
finansavimas
nebuvo skirtas

*Skyriaus įvertinimas
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V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas:
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Bendras plotas, iš jo:
naudingas
išnuomotas
suteiktas pagal panaudos sutartį
nenaudojamas
Teikti siūlymai Administracijai dėl
laisvų (nenaudojamų) patalpų

Mato
vnt.
m2
m2
m2
m2
m2
vnt.

Kiekis

Pokyčiai

Pastabos

2991,94
2593,15
-

2. Materialinės bazės gerinimas:
Eil.
Nr.
1. Planuota suremontuoti patalpų
2. Suremontuota patalpų
3. Įsigyta ilgalaikio turto

4.

Suremontuota ilgalaikio turto

Mato Kiekis
Rodiklis
vnt.
siektinas pasiektas
m2
m2
vnt.
1
1371,28 1371,28

vnt.

10

217,08

217,08

vnt.

14

843,00

843,00

vnt.

-

-

-

Pastebėjimas
Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriaus
vaikų erdvėje įrengtas oro
vėdinimo kondicionierius.
Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio bibliotekos
vykdoma programa:
„Aprūpinti biblioteka
socialinės informacinės
atskirties gyventojų
grupėms skirta įranga bei
priemonėmis“ (smėlio
gyvatė, ausinės, skysčių
laikrodis, mirksintys,
šokinėjantys kamuoliukai,
skambantis bokštelis,
spalvota spyruoklė,
raizginys nelygiu
paviršiumi, plastiko dėžė,
tyrinėjimų palapinė,
sukutis-vilkelis)
Viešosios bibliotekos
Sablauskių kaimo filialo
Alkiškių knygų išdavimo
taškui įsigyta ilgalaikio
turto (stalas su spintele,
stalas, kompiuterinis stalas,
vienpuse ekspozicine
bibliotekos lentyna, kėdė,
dviejų dalių vienpusė
lentyna)
-

*Skyriaus įvertinimas
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VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):

1.

Projekto, programos, konkurso ar kito
šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas
(iš ES, kitų fondų, ministerijų, dalyvaujant
programose ir kt.)
NVŠ

5863,00

Savivaldybės
prisidėjimo
dalis, Eur
(jeigu buvo)
-

2.

Sveikatos projektas

700,00

700,00

3.

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje

28478,68

-

4.
5.

VMI – gyventojų pajamų mokestis
Kredito Unija „Tikroji viltis“

230,81
800,00

-

Eil.
Nr.

Ugdymo reikmėms
lėšos, Eur

1
mokiniui
/globotini
ui
tenkančio
s išlaidos
1 m2
naudingo
ploto
tenkančio
s išlaidos

2018

2019

2020

X

X

X

Gauta
parama,
Eur

Savivaldybės biudžeto
(SB(KR), SB(AA),
AL(LBL), BDK,
NBDK),Eur

2018

2019

Kam panaudotos lėšos

kanceliarinės prekės,
organizuoti virtualūs
susitikimai su rašytojais, meno
kūrėjais
organizuota J. Balvočiūtės
paskaita, pirktos įvairios
prekės
Iš Gyventojų skatinimo
projekto Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos
skyrius gavo įrangos už
15695,87 Eur, Papilės mstl. K.
Narščiaus filialas – 4365,17
Eur, Akmenės miesto Onos
Šimaitės biblioteka – 4206,92
Eur, Ventos miesto filialas –
4210,72 Eur
Pirktos kanceliarinės krekės
Išleista knyga

Biudžetinių įstaigų
pajamų (BĮP), Eur

Iš viso:

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

161,0 165,60 176,19

0,28

0,49

0,08

161,28

166,09

176,27

Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš
mokinių (pagal rugsėjo 1 d. duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo
įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo, išnuomoto ar perduoto ploto)

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos:
*Skyriaus įvertinimas

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Eil.
Nr.

Atliktas
patikrinimas, data

Kas atliko

Patikrinimo tikslas

Išvados,
pasiūlymai

Jeigu buvo pastabų,
kas atlikta
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1.

2.

3.

2020-07-14 – 202009-25 Nr. AS1-15
Akmenės rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
veiklos bei vidaus
kontrolės vertinimas
2020-09-07
Nuotolinis Akmenės
rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos
dokumentų valdymo
informacinės
sistemos (DVS)

Akmenės
rajono
savivaldybės
administracijos
centralizuotas
vidaus auditas

Akmenės rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
veiklos bei vidaus
kontrolės vertinimas

2020-09-25
Nr. A1-8

Akmenės
rajono
savivaldybės
administracijos
Bendrojo
skyriaus
vyriausioji
specialistė
(archyvarė)
Dovilė
Mučinskienė

2020-10-13 Nr. SK36 „Dėl
informacijos
parteikimo“

Akmenės
rajono
savivaldybės
kontrolės ir
audito tarnyba

Akmenės rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
įgyvendinami teisės
aktuose nustatyti
reikalavimai
parengtus ir gautus su
jos veikla susijusius
dokumentus
užregistruoti
dokumentų
registruose,
susisteminti pagal
dokumentacijos
planą, sutvarkyti ir
įtraukti į apskaitą
Audito tikslas –
įvertinti Savivaldybės
2020 metų
konsoliduotųjų
finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenų
teisingumą;
įvertinti Savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto
valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais
teisėtumą
pasirinktuose
audituoti srityse

Patikrinti
įstaigos
2019-2020
m. DVS
užregistruoti
dokumentai,
jų
paskirstymas
byloms,
registrų
priskyrimas
DVS
moduliams,
dokumentų
ryšinis
susiejimas
Užpildyti
klausimynus:
dėl vidaus
kontrolės
aplinkos ir
procedūrų;
dėl apgaulės
ir korupcijos
vertinimo;
dėl susijusių
šalių
vertinimo

2020-09-25
įgyvendinimo
priemonių planas
Nr. 1

Rekomendacijos
įgyvendintos ir
informacija pateikta
2021 metų sausio 29 d.

Klausimynai
dėl vidaus kontrolės
aplinkos ir procedūrų;
dėl apgaulės ir
korupcijos vertinimo;
dėl susijusių šalių
vertinimo užpildyti

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Eil.
Nr.

Problema

Priemonės, kokių buvo
imtasi jai spręsti

1.

Skaitytojų
aptarnavimoinformacijos skyriaus
Vaikų erdvės
vėdinimo oro
problema

Kondicionieriaus įrengimas
Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriaus vaikų
erdvėje

Pasiekti teigiami pokyčiai
dėl priemonių
įgyvendinimo
Įrengtas vėdinimo oro
kondicionierius

Jeigu neišspręsta,
kokių toliau
veiksmų bus
imamasi

-
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2.

Gamtos stichijos
padariniai (audros
metu nuplėštos
pastato fasadinės
sienos apdailos
plokštės)

Viešosios bibliotekos
pastato fasadinės sienos
remonto darbai

Pastato siena
suremontuota. Nuostolius
padengė IF draudimas

-

*Skyriaus įvertinimas

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

1.

2.
3.
4.
5.
6.

STIPRIEJI (1–5)
Gerėjanti materialinė bazė rajono
bibliotekose (jaukios patalpos, nauja
kompiuterinė, programinė įranga,
kokybiškas interneto ryšys)
Universalus dokumentų fondas
Paslaugų įvairovė, atitinkanti vartotojų
poreikius ir lūkesčius
Projektinė veikla
Renginiai, populiarinantys knygą,
skatinantys skaitymą
Sistemingas darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas ir sėkmingai diegiamos
informacinės technologijos

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Bendruomeniškumas, geri ryšiai su
Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis

7.

8.

Stiprėjantys bendradarbiavimo ryšiai su
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja
biblioteka ir Lietuvos Nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka

8.

TOBULINTINI (1–5)
Modernizuoti VB infrastruktūrą: sukurti modernių,
patrauklių bibliotekinei, kultūrinei veiklai pritaikytų
įstaigų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kultūros
paslaugų plėtrai
Virtualių, edukacinių paslaugų plėtra
Bibliotekų paslaugų, technologijų bei informacinių
galimybių didesnė sklaida bei populiarinimas
Vartotojų ir lankytojų skaičius, išduoties augimas
Ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas
Viešosios bibliotekos administracijos
organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai
Viešosios bibliotekos ir jos filialų, mokyklų
bibliotekininkams.
Tolimesnis bendradarbiavimas su Savivaldybės
įstaigomis, organizacijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis: Akmenės sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“, Akmenės
rajono diabeto klubas „Sadutė“, Aklųjų ir
silpnaregių Akmenės skyrius, Naujosios Akmenės
Trečiojo amžiaus universitetas ir t.t.
Tęsti bendradarbiavimo ryšius su Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir Lietuvos
Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka

*Skyriaus įvertinimas

X. UŽDAVINIAI 2021 METAMS
Eil.
Nr.
1.

Uždavinys / problema

Numatomi veiksmai

Siektini rodikliai

Užtikrinti kultūros
prieinamumą, sklaidą ir
paslaugų inovatyvumą
koordinuojant projektinę,
edukacinę veiklą,
įgyvendinant projektus

Tęsti projektų įgyvendinimą
dalyvaujant projektinėje veikloje
(karantino laikotarpiu – virtualiai):
Skaitmeninio raštingumo projekte
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi
ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“.
Tęsti bibliotekos dalyvavimą projekte
„Elektroninis skaitmeninimas.
Visuomenės poreikius atitinkančios
virtualios kultūrinės erdvės vystymas“
ir užtikrinti efektyvų jo vykdymą;
Užtikrinti tęstinio projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai

Įgyvendinti dalyvavimą
projektinėje veikloje (karantino
laikotarpiu – virtualiai):
Skaitmeninio raštingumo projekte
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“.
Bus tęsiamas bibliotekos
dalyvavimas projekte
„Elektroninis skaitmeninimas.
Užtikrinti tęstinio projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos
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naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“, finansuojamo
Europos sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis, veiklų vykdymą.
Dalyvauti partnerio teisėmis Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos projektuose.

2.

2. Užtikrinti kultūriniųliteratūrinių renginių ir
virtualių parodų
organizavimą Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose:
2.1. Užtikrinti Viešosios
bibliotekos ir jos filialų
dalyvavimą Skaitymo
skatinimo 2019-2024
metų programoje;
2.2. Rengti susitikimus su
įžymiais žmonėmis,
rašytojais, menininkais,
organizuoti naujų knygų
pristatymus, aptarimus.
Karantino laikotarpiu –
virtualiai;
2.3. Organizuoti
tradicinius ir naujus
literatūrinius renginius
bibliotekose

3.

Užtikrinti ir tęsti glaudų
bendradarbiavimą
Viešojoje bibliotekoje ir
jos filialuose su
nevyriausybinėmis
organizacijomis

4.

Stiprinti bibliotekos
žmogiškuosius ir
komunikacinius išteklius

Dalyvauti Skaitymo skatinimo 20192024 metų programoje.
Siekti bibliotekos efektyvaus
dalyvavimo NVŠ programoje
„Literatūrinė, kūrybinė veikla
bibliotekoje“. Užtikrinti ir įgyvendinti
Viešosios bibliotekos ir jos filialų
planuojamus renginius ir spaudinių
parodas, virtualias parodas;
Karantino laikotarpiu teikti
visokeriopa pagalbą skaitytojams
nuotoliniu būdu.
Konsultuoti ir padėti (karantino
laikotarpiu – virtualiai) rajono
bibliotekų skaitytojams, lankytojams,
gyventojams naudotis informacinėmis
technologijomis, užpildyti įvairias
deklaracijas, naudotis elektronine
bankininkyste, atsakyti į bibliografines
užklausas, pravesti pažintines
(karantino laikotarpiu – virtualias)
ekskursijas po bibliotekas, aptarnauti
skaitytojus knyga, periodiniais
leidiniais ir t. t.
Užtikrinti ir tęsti glaudų
bendradarbiavimą su
nevyriausybinėmis organizacijomis:
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Akmenės skyriumi, Akmenės rajono
diabeto klubu „Sadutė“, sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija
„Akmenės viltis“, Akmenės rajono
Artrito draugija, Ventos socialinės
globos namais, Akmenės rajono
Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla
Sudaryti sąlygas Viešosios bibliotekos
miestų, kaimų, rajono švietimo įstaigų
bibliotekininkams kelti kvalifikaciją,
organizuojant kvalifikacijos kėlimo
mokymus (karantino laikotarpiu –
virtualiai)

infrastruktūroje“, finansuojamo
Europos sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis, veiklų vykdymą.
Dalyvauti partnerio teisėmis
Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos
projektuose:
„Šiaulių knygų mugė2021“;
„Kultūra ant slenksčio: kultūrinė
kiemų intervencija 3“;
„Lietuvių mitologijos komiksai“;
„Knygų pristatymo konkursas
2021“„Biblioteka visiems“
Įgyvendinti ir suorganizuoti visus
planuojamus renginius (karantino
laikotarpiu- virtualiai) Viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose 2021
metams (parengtas Renginių
planas 2021 metams, planuojami
525 įvairūs renginiai, virtualios
parodos).
Viešosios bibliotekos ir jos filialų
renginiuose numatomas lankytojų
skaičius – 5800.
Viešosios bibliotekos
administracija organizuos 4
renginius, kuriuose dalyvaus
Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.

Viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose bus bendradarbiaujama
su nevyriausybinėmis
organizacijomis įtraukiant į
Skaitymo skatinimo veiklas ir t. t.

Viešojoje bibliotekoje organizuoti
4 kvalifikacijos kėlimo mokymus
Viešosios bibliotekos, miestų,
kaimų filialų, rajono švietimo
įstaigų bibliotekininkams.
Planuojamas dalyvių skaičius
vienuose mokymuose – 45.
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5.

Dėl šildymo sistemos
vėdinimo kontūro
patikros Viešojoje
bibliotekoje.
Einamasis remontas,
knygų lentynų, baldų
įsigijimas, materialinės
bazės gerinimas

Reikalinga atlikti šildymo sistemos
vėdinimo kontūro patikrą /
defektavimą;
Einamasis remontas, knygų lentynų,
baldų įsigijimas Eglesių, Kalniškių,
Kruopių, Pakalniškių kaimo filialuose
bus vykdomi gavus finansavimą
materialinės bazės gerinimui

Direktorius
(parašas)

Karantino laikotarpiu
kvalifikacijos kėlimo mokymai
bus organizuojami nuotoliniu
būdu. Tikslus pavadinimas, data ir
laikas derinamas su lektoriais
Atlikti šildymo sistemos vėdinimo
kontūro patikrą / defektavimą
Viešojoje bibliotekoje.
Eglesių, Kalniškių, Kruopių,
Pakalniškių kaimo filialuose
einamasis remontas, knygų
lentynų, baldų įsigijimas
bus vykdomi gavus finansavimą
materialinės bazės gerinimo
veikloms atlikti

Zita Sinkevičienė
(vardas, pavardė)

15

