PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-16
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Vardas, pavardė, paskyrimo data, kelta kvalifikacija, turima kategorija.
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
2021-02-18-20

2021-02-8-13
2021-02-20
2021-03-10
2021-04-6-16

Mokymų pavadinimas
KT programos „Pasaulis man padeda. Kaip sukurti visuomenę,
padedančią specialiųjų poreikių vaikams augti saugiai, oriai ir
džiaugsmingai?“ – tarptautinė praktinė konferencija „Pasaulis
man padeda“ (24 ak. val.)
„Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“ – renginys
„Biblioteka visiems. Ką pasiūlyti kitaip skaitančiam
vartotojui?“ – mokymai (3 ak. val.)
„Lietuvos kultūros tarybos projektų rengimas: teorijos ir
praktikos integralumas“ – mokymai (6 ak. val.)
„Tarpkultūrinė komunikacija“ – mokymai (20 ak. val.)

2021-05-04

„Kultūros paveldo atranka ir sklaida“ – seminaras (4 ak. val.)

2021-05-27

„Skaitymas kitaip: „Sensorinių skaitymų“ organizavimo
metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje“ – mokymai (8 ak. val.)
„Bibliotekoje – vaikas, turintis autizmo spektro sutrikimų“ –
mokymai (6 ak. val.)
„Quo vadis, kraštotyra?“ – respublikinė-praktinė
konferencija“ (7 ak. val.)
„Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“ – Saugesnio interneto
savaitės renginys

2021-06-09
2021-11-25
2021-02-8-13

Pagrindas
pažymėjimas
Nr. 32024, 2021-02-20

pažymėjimas
Nr. LAB-694/2021
pažymėjimas
Nr. 143, 2021-03-10
pažymėjimas
Nr. RK-21-0416/PO8
2021-04-16
pažymėjimas Nr. 285
2021-05-04
pažymėjimas Nr. 397,
2021-05-27
pažymėjimas Nr. 473,
2021-06-09
pažymėjimas Nr.1115,
2021-11-25

*Skyriaus įvertinimas
II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS
TOBULINIMO
1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse.
Dalyvauta trijuose komisijos, paskirtos 2014 m. lapkričio 14 d. Akmenės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams,
statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“ posėdžiuose.
2. Kreiptasi į Savivaldybę su pasiūlymais.
2.1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei Aromedai Laucienei 2021-0114 raštas Nr. S-8 „Prašymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos „Literatūrinė, kūrybinė
veikla bibliotekoje“ akreditavimo“;
2.2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei Aromedai Laucienei 2021-0308 raštas Nr. S-12 „Dėl Viešosios bibliotekos neformaliojo vaikų švietimo programos „Literatūrinė,
kūrybinė veikla bibliotekoje“ vykdymo 2021 metų vasario mėnesį“;
2.3.Akmenės rajono savivaldybės administracijai 2021-04-20 raštas Nr. S-23 „Dėl valstybės
turto nurašymo ir likvidavimo“;

2.4.Akmenės rajono savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui 2021-04-28 raštas Nr. S-27
„Dėl paramos parengtam Lietuvos kultūros tarybai projektui „Virtuali realibė – atradimų laikas“;
2.5. Akmenės rajono savivaldybės administracijai 2021-05-10 raštas Nr. S-31 „Dėl
prisijungimo prie sistemų“;
2.6.Akmenės rajono savivaldybės administracijai 2021-05-10 raštas Nr. S-32 „Dėl
informacijos pateikimo“;
2.7.Akmenės rajono savivaldybės administracijai 2021-05-24 raštas Nr. S-34 „Dėl
informacijos pateikimo“;
2.8.Naujosios Akmenės miesto seniūnui Rimvydui Juozapavičiui 2021-06-02 raštas Nr. S-37
„Sutikimas dėl renginio organizavimo“;
2.9.Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2021-06-10 raštas S-39 „Dėl
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros ir pareigybių sąrašo derinimo“;
2.10. Akmenės rajono savivaldybės tarybai 2021-06-10 raštas Nr. S-40 „Dėl biudžeto
asignavimų patikslinimo“;
2.11. Akmenės rajono savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui 2021-08-30 raštas Nr. S-51
„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais“;
2.12. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos seniūnei Jūratei
Šiurkuvienei 2021-10-04 raštas Nr. S-55 „Dėl panaudos sutarties sudarymo“;
2.12. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriui 2021-10-06
raštas Nr.S-56 „Dėl informacijos apie dalyvavimą ginčuose, nagrinėjamuose ne teismo tvarka ir
(arba) teisminiuose procesuose pateikimo“;
2.14. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės miesto seniūnei Laurai
Ulmienei 2021-10-12 raštas Nr. S-57 „Dėl panaudos sutarties sudarymo“;
2.15. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei Aromedai Laucienei 2021-1103 raštas Nr. S-59 „Dėl finansavimo skyrimo projekto įgyvendinimui“;
2.16. Akmenės rajono savivaldybės tarybai 2021-11-15 raštas Nr. S-67 „Dėl biudžeto
asignavimų patikslinimo“.
*Skyriaus įvertinimas
III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių skaičius
(darbo krūvis, etatai)

53 pareigybės
35,75 etatai
Patvirtinta Taryboje
Užimta pareigybių
Darbuotojų skaičius
Iš jų dirba keliose
pareigose

Administracija
(valdymas:
vadovai,
pavaduotojai,
skyrių vedėjai)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
6
6

6
6

Ūkinė veikla
(ūkvedžiai, sargai,
vairuotojai,
valytojai,
buhalteriai ir pan.)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
22
22
2

22
22
2

Kiti
darbuotojai

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
25
25
10

25
25
10

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)

Iš viso

Palyginimas: Palyginimas:
sausio 1 d. ir sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
53
53
53
53
53
53
12
12

*Skyriaus įvertinimas
IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS (2021 m.)
(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)
Eil.
Nr.

1.

Iškelti uždaviniai
(pagal sritis pildo
Administracijos
atitinkamas
skyrius)
Užtikrinti
kultūros
prieinamumą,

Pagrindinės veiklos
(ugdymas, kultūrinė,
socialinė veikla)
priemonės
tęsti Projektų
įgyvendinimą,
dalyvaujant

Siektinas rodiklis

įgyvendinti
dalyvavimą
projektinėje

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su ankstesniais metais
(jeigu priemonė tęstinė)
2020 m.
įgyvendintas dalyvavimas
projektinėje veikloje (karantino
laikotarpiu – virtualiai):

sklaidą ir
paslaugų
inovatyvumą
koordinuojant
projektinę,
edukacinę veiklą,
įgyvendinant
Projektus

projektinėje veikloje
(karantino
laikotarpiu –
virtualiai):
Skaitmeninio
raštingumo projekte
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“.
Užtikrinti tęstinio
projekto „Gyventojų
skatinimas išmaniai
naudotis internetu
atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos
infrastruktūroje“,
finansuojamo ES
struktūrinių fondų
lėšomis, veiklų
vykdymą.
Partnerio teisėmis
dalyvauti Šiaulių
apskrities Povilo
Višinskio viešosios
bibliotekos
projektuose

veikloje (karantino
laikotarpiu –
virtualiai):
Skaitmeninio
raštingumo
projekte
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“.
Užtikrinti tęstinio
projekto
„Gyventojų
skatinimas
išmaniai naudotis
internetu
atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos
infrastruktūroje“,
finansuojamo ES
struktūrinių fondų
lėšomis, veiklų
vykdymą.
Dalyvauti partnerio
teisėmis Šiaulių
apskrities Povilo
Višinskio viešosios
bibliotekos
projektuose:
„Šiaulių knygų
mugė 2021“;
„Kultūra ant
slenksčio:
kultūrinė kiemų
intervencija 3“;
„Knygų pristatymo
konkursas 2021“;
„Biblioteka
visiems“ ir kt.

Skaitmeninio raštingumo projekte
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi
ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“. „Kompiuterinio
raštingumo“, „Pradedantiesiems“ ir
„Pažengusiems į priekį“ mokymuose
dalyvavo 286 gyventojų, skaitytojų,
lankytojų. Užtikrintas tęstinio
projekto „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“,
finansuojamo ES struktūrinių fondų
lėšomis, veiklų vykdymas.
2021 metais gauta kompiuterinė
įranga Eglesių, Jučių, Kairiškių,
Kalniškių, Kivylių, Vegerių kaimo
filialuose, Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriuje.
Dalyvauta partnerio teisėmis Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos projektuose:
„Šiaulių knygų mugė 2021“,
„Kultūra ant slenksčio: kultūrinė
kiemų intervencija 3“ (vyko
Naujojoje Akmenėje, Ramučių
mikrorajone), „Lietuvių mitologijos
komiksai“, „Knygų pristatymo
konkursas 2021“, „Biblioteka
visiems“, „Knygų startas“ –
tarptautine patirtimi paremtas
ankstyvojo skaitymo skatinimo
projektas, kurio metu naujagimiams
ir jų tėveliams dovanojamas
ankstyvojo skaitymo skatinimo
lauknešėlis.
Papildoma veikla:
Sudarytas ir įgyvendintas projektas
„Kūrybinio rašymo „Vasaros
akademija“ netradicinėse erdvėse
Akmenės krašte su rašytojų sąjungos
rašytojais“.
Dalyvauta konkurse, skirtam
Vytauto Mačernio 100-osioms
gimimo metinėms paminėti,
parengus bibliografinė apžvalga
„Vytautas Mačernis – XX amžiaus
filosofinės lyrikos poetas, literatūros
klasikas“. Gautas apdovanojimas
„Brandos intelekto švyturio“ vardinis
medalis.
Dalyvauta projektuose – „Filmų
peržiūrų ir diskusijų festivalis:
D.U.K“, „Vasara su knyga“, „Šalčio
gėlės lange“ projektas buvo skirtas
Lietuvos gyventojų 80-osioms
tremimo metinėms ir kitose
projektuose.

2.

dalyvauti Skaitymo
skatinimo 2019-2024
metų programoje.
Siekti bibliotekos
efektyvaus
dalyvavimo NVŠ
programoje
„Literatūrinė,
Užtikrinti
kūrybinė veikla
kultūriniųbibliotekoje“.
literatūrinių
Užtikrinti ir
renginių ir
įgyvendinti
virtualių parodų
planuojamus
organizavimą
renginius ir
Viešojoje
spaudinių parodas,
bibliotekoje ir jos
virtualias parodas;
filialuose:
Konsultuoti ir padėti
2.1. užtikrinti
(karantino
Viešosios
laikotarpiu –
bibliotekos ir jos
virtualiai) Akmenės
filialų dalyvavimą
rajono bibliotekų
Skaitymo
skaitytojams,
skatinimo 2019lankytojams naudotis
2024 metų
informacinėmis
programoje;
technologijomis,
2.2. rengti
atsakyti į
susitikimus su
bibliografines
įžymiais
užklausas, pravesti
žmonėmis,
pažintines
rašytojais,
ekskursijas po
menininkais,
bibliotekas,
organizuoti naujų
aptarnauti skaitytojus
knygų
knyga, periodiniais
pristatymus,
leidiniais ir t. t.
aptarimus.
Karantino laikotarpiu
Karantino
– organizuoti
laikotarpiu –
virtualias spaudinių
virtualiai;
parodas, garsinius
2.3.organizuoti
skaitymus
tradicinius ir
naujus
literatūrinius
renginius
bibliotekose

2021 metais
suorganizuoti ir
įgyvendinti 525
renginius
(karantino
laikotarpiuvirtualiai)
Viešojoje
bibliotekoje ir jos
filialuose.
Suorganizuoti 4
renginius, kuriuose
dalyvaus Lietuvos
rašytojų sąjungos
nariai.
Dalyvauti
Skaitymo
skatinimo 20192024 metų
programoje.
Siekti bibliotekos
efektyvaus
dalyvavimo NVŠ
programoje
„Literatūrinė,
kūrybinė veikla
bibliotekoje“.
Užtikrinti ir
įgyvendinti
planuojamus
renginius ir
spaudinių parodas,
virtualias parodas.
Konsultuoti ir
padėti (karantino
laikotarpiu –
virtualiai)
Akmenės rajono
bibliotekų
skaitytojams,
lankytojams
naudotis
informacinėmis
technologijomis,
atsakyti į
bibliografines
užklausas, pravesti
pažintines
ekskursijas po
bibliotekas,
aptarnauti

Virtualus forumas senjorams
„Būkime veiklus“ ir kiti literatūriniai
renginiai. Kūrybinės dirbtuvės pagal
Goethe‘s instituto Vilniuje rengiama
projektą „Išplėstinė Lietuva“.
Projekto veiklose dalyvavo 52
dalyviai
visi planuojami 2021 metų renginiai
(karantino laikotarpiu – virtualiai)
yra įgyvendinti (611 renginių, iš jų
renginių – 303 (tame tarpe ir
virtualių), spaudinių parodų – 406).
Organizuoti užplanuoti 4 renginiai,
kuriuose dalyvavo Lietuvos rašytojų
sąjungos nariai rašytojai poetai: D.
Tamašauskaitė, V. Almanis, D.
Sobeckis, P. Kuprys, D. MilukaitėBuragienė ir kt.
Karantino laikotarpiu organizuotos
virtualios spaudinių parodos,
garsiniai skaitymai Viešojoje
bibliotekoje ir filialuose.
Dalyvauta Skaitymo skatinimo 20192024 metų programoje.
Dalyvauta NVŠ programoje
„Literatūrinė, kūrybinė veikla
bibliotekoje“ (dalyvavo 6
bibliotekos: Viešosios bibliotekos
Vaikų erdvė, Akmenės Onos
Šimaitės, Ventos, Papilės miestelio
Kazio Narščiaus, Vegerių, Kalniškių
bibliotekos. Viso 58 vaikai.
Konsultuota ir padėta (karantino
laikotarpiu – virtualiai) rajono
bibliotekų skaitytojams, lankytojams
naudotis informacinėmis
technologijomis, atsakyta į
bibliografines užklausas, pravestos
pažintines ekskursijos po
Bibliotekas, aptarnauti skaitytojai
knyga, periodiniais leidiniais ir t. t.
Viešosios bibliotekos 75-erių metų
įkūrimo jubiliejui paminėti sukurtas
dokumentinis filmas „Akmenės
rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos ženklai: prasmė ir kaita“.
Dokumentinio filmo scenarijaus
autorė ir režisierė –Viešosios
bibliotekos direktorė, Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
Garbės narė Zita Sinkevičienė,
operatorius – Šiaulių Kino meno
klubo pirmininkas ir Šiaulių kino
muziejaus vienas iš kūrėjų Viktoras
Gundajevas.
Viešosios bibliotekos direktorės Z.
Sinkevičienės 2 reportažai per LRT
ir Šiaulių televiziją „Ventos vingiai“

skaitytojus knyga,
rengti virtualius
skaitymus,
periodiniais
leidiniais ir t. t.

3.

Įstaigose parengti ir
patvirtinti Vidaus
kontrolės politiką
numatant rizikos
sritis, kurias
įstaigos vadovas
turėtų vertinti:
kontrolės aplinka;
veiklos ir kontrolės
procedūrų
sudėtingumas;
struktūros, sistemų,
procedūrų
pasikeitimai;
strateginių planų ir
programų
vykdymas;
informacinių
technologijų
panaudojimas;
ankstesnio audito
metu nustatyti
trūkumai; įvertintos
pažeidžiamiausios
ir rizikingiausios
veiklos, kitos,
vadovo nuomone,
svarbios sritys

iki 2021-03-01
parengiama ir
patvirtinama Vidaus
kontrolės politika,
rizikai nustatyti
sudaromas rizikos
veiksnių sąrašas,
nustatyti rizikos
veiksniai vertinami
pagal jų
reikšmingumą,
pasireiškimo
tikimybę bei poveikį
įstaigos veiklai

4.

Koordinuoti
projektines

parengti ir teikti
Paraiškas,

parengta ir
patvirtinta Vidaus
kontrolės politika.
Atlikta vidaus
kontrolės analizė,
apimanti visus
vidaus kontrolės
elementus, kurios
metu įvertinti
Įstaigos veiklos
trūkumai, pokyčiai,
atitiktis
nustatytiems
reikalavimams,
vidaus kontrolės
įgyvendinimo
priežiūrą
atliekančių
darbuotojų pateikta
informacija, vidaus
ir kitų auditų
rezultatai ir
numatomos vidaus
kontrolės
tobulinimo
priemonės
pateikti paraiškas 3
projektams bei 1

apie Viešąją biblioteką, skirti
Viešosios bibliotekos 75-erių metų
įkūrimo jubiliejui paminėti ir
apie Viešosios bibliotekos direktorei
Z. Sinkevičienei skirtą LR Kultūros
ministerijos apdovanojimą „Nešk
savo šviesą ir tikėk“.
Virtualūs apsilankymai kultūros
renginiuose, spaudinių parodose:
Viešosios bibliotekos svetainėje
www.abiblioteka.lt – 100692,
Facebook paskyroje – 54631,
Akmenės krašto enciklopediniame
žodyne – 200059.
Viso virtualių apsilankymų Viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose –
384522.
Rajono bibliotekų dokumentų fondas
iš viso – 183636, t. t.:
Viešojoje bibliotekoje – 73040;
miestų filialuose – 37598;
kaimų filialuose – 72998.
Dokumentų išduotis rajono
bibliotekose iš viso – 95783, t. t.:
Viešojoje bibliotekoje – 50407;
miestų filialuose – 19528;
kaimų filialuose – 25848.
LR Kultūros ministerijos lėšos
dokumentams įsigyti: 21895 Eur.
Įsigyta 3101 egz.
uždavinys įgyvendintas, parengta ir
patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
Atlikta vidaus kontrolės analizė,
apimanti visus vidaus kontrolės
elementus, kurios metu įvertinti
Įstaigos veiklos trūkumai, pokyčiai,
atitiktis nustatytiems reikalavimams,
vidaus kontrolės įgyvendinimo
priežiūrą atliekančių darbuotojų
pateikta informacija, vidaus ir kitų
auditų rezultatai ir numatomos
vidaus kontrolės tobulinimo
priemonės

parengtos ir pateiktos Paraiškos,
siekiant gauti papildomo

veiklas, dalyvauti
Projektų
konkursuose
papildomam
finansavimui
gauti

5.

siekti gauti
papildomo
finansavimo
projektinėms
veikloms (iš LR
Kultūros
ministerijos,
Lietuvos kultūros
tarybos, NVŠ,
Savivaldybės ir kt.)
parengti knygą
„Viešoji biblioteka –
informacijos ir
kultūros skleidėja IV
dalis“, skirtą
Viešosios bibliotekos
įkūrimo 75-osioms
metinėms

Kūrybinė veikla
(knygų leidyba)

neformalaus
švietimo
programos
akreditavimo
pratęsimui, gauti
finansavimą
veikloms vykdyti

finansavimo projektinei veiklai (iš
LR Kultūros ministerijos, Lietuvos
kultūros tarybos, NVŠ, Savivaldybės
ir kt.). Pateikti Projektai LR Kultūros
tarybai: „Robotika atkeliauja į
biblioteką“; „Onos Šimaitės
atminimui“; „Robotika vaikystėje
pranašumas jaunystėje“

rėmėjų lėšomis
parengti ir išleisti
knygą „Viešoji
biblioteka –
informacijos ir
kultūros skleidėja
IV dalis“, skirtą
Viešosios
bibliotekos
įkūrimo 75-osioms
metinėms

rėmėjų lėšomis parengta ir išleista
knyga „Viešoji biblioteka –
informacijos ir kultūros skleidėja IV
dalis“, skirta Viešosios bibliotekos
įkūrimo 75-osioms metinėms
paminėti

*Skyriaus įvertinimas
V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas
Eil.
Nr.
1.

Mato
vnt.
m2

Bendras plotas, iš jo:

1.1.

naudingas

m2

1.2.
1.3.
1.4.
2.

išnuomotas
suteiktas pagal panaudos sutartį
nenaudojamas
Teikti siūlymai Administracijai
dėl laisvų (nenaudojamų)
patalpų

m2
m2
m2
vnt.

Pokyčiai

Kiekis
3001,16 m2;
Viešosios bibliotekos (V.
Kudirkos g. 9) – 2046,94 m2

Pastabos
Filialai –
913,13 m2
Garažas
(Taikos g.20
Naujoji
Akmenė) –
41,09 m2

954,22 m2,
Viešosios bibliotekos (V.
Kudirkos g. 9) – 1709,15 m2
Iš viso:
Iš viso: Iš viso: -

2. Materialinės bazės gerinimas
Eil.
Nr.
1.

2.

2021 metais iš Gyventojų skatinimo projekto
gauta kompiuterinė įranga Eglesių, Jučių,
Kairiškių, Kalniškių, Kivylių, Vegerių kaimo
filialuose, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos
skyriuje
Paviršinių nuotekų išvado remontas, siekiant
panaikinti nuostolius Ventos miesto filiale po
potvynių

Mato
vnt.
Eur

Kiekis
1439,98

Eur

244,35

Rodiklis
siektinas pasiektas
gauta
kompiuter
inė įranga

*Skyriaus įvertinimas
VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

remontas
atliktas

Pastebėji
mas

1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):
Eil.
Nr.

1.

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

Savivaldybės
Kam panaudotos lėšos
prisidėjimo
dalis, Eur
(jeigu buvo)
organizuoti virtualūs
susitikimai su rašytojais,
meno kūrėjais, aktoriais,
pirktos kanceliarinės
prekės
iš Gyventojų skatinimo
projekto gauta įrangos už
1439,98 Eur, paskirstyta:
Eglesių, Jučių, Kairiškių,
Kalniškių, Kivylių,
Vegerių, kaimo filialams,
Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriui
pirktos kanceliarinės
prekės
pirktos kanceliarinės
krekės

Gauta
parama,
Eur
6912,00

2.

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje

1439,98

3.

VMI – gyventojų pajamų mokestis

206,22

4.

Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
vardo konferencijų salės nuoma
Iš viso

410,00
8968,2

2. Vienam mokiniui / globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos:
Mokinio krepšelio
(MK), Eur
2019
m.

1 mokiniui
/globotiniui
tenkančios
išlaidos
1 m2
naudingo
ploto
tenkančios
išlaidos

x

2020
m.

x

2021
m.

Savivaldybės biudžeto
(SB(KR), SB(AA),
AL(LBL), BDK,
NBDK),Eur
2019
m.

Biudžetinių įstaigų
pajamų (BĮP), Eur

Iš viso:

2020
m.

2021
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

165,60 176,19

225,9

0,49

0,08

0,28 166,09 176,27 226,18

x

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)

*Skyriaus įvertinimas
VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Eil.
Atliktas
Kas atliko
Patikrinimo
Išvados,
Jeigu buvo pastabų,
Nr.
patikrinimas,
tikslas
pasiūlymai
kas atlikta
data
1. 2021-06-30
Akmenės rajono
Savivaldybės
Viešosios
Rekomendacijos
raštas Nr. SK- savivaldybės
2020 metų
bibliotekos
įgyvendintos.
18 „Dėl audito Kontrolės ir audito konsoliduotųjų
direktoriui
Viešosios
metų nustatytų tarnyba
ataskaitų
rekomenduota:
bibliotekos direktorė
trukumu“
rinkinio, kurį
1. Imtis priemonių, atsižvelgė į
sudaro
kad finansinės
Kontrolės ir audito
Savivaldybės
ataskaitos būtų

konsoliduotųjų
finansinių ir
biudžeto
vykdymo
ataskaitų
rinkiniai,
Savivaldybės
biudžeto ir turto
naudojimo
auditas

2.

2021-03-08
raštas Nr. SK –
4 „Dėl grynųjų
pinigų
naudojimo ir
jų apskaitos“

Akmenės rajono
savivaldybės
Kontrolės ir audito
tarnyba

sudaromos pagal
buhalterinės
apskaitos sąskaitų
duomenis.
2. Užtikrinti, kad
Viešosios
bibliotekos
finansinių ataskaitų
aiškinamajame
rašte būtų pateikta
visa viešojo
sektoriaus
apskaitos ir
finansinės
atskaitomybės
standartuose
reikalaujama
nurodyti
informacija

įvertinti grynųjų
pinigų
naudojimą ir jų
apskaitą rajono
savivaldybei
pavaldžiuose
įstaigose

tarnybos pastabas ir
užtikrino, kad:
1. Viešajai
bibliotekai teikiant
finansinių ataskaitų
rinkinius finansinės
ataskaitos sudaromos
pagal buhalterinės
apskaitos sąskaitų
duomenis.
2. Viešosios
bibliotekos
finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte
pateikiama visa
viešojo sektoriaus
apskaitos ir
finansinės
atskaitomybės
standartuose
reikalaujama
nurodyti informacija
prašomi duomenys
pateikti rajono
savivaldybės
Kontrolės ir audito
tarnybai 2021-03-16
raštas Nr. S-13 „Dėl
grynųjų pinigų
naudojimo ir jų
apskaitos“

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

Problema

1.

Ventos miesto filiale lyjant
lietui vyksta potvyniai,
vanduo veržiasi į
bibliotekos patalpas

Priemonės, kokių
buvo imtasi jai
spręsti
reikalingas paviršinių
nuotekų išvado
remontas siekiant
panaikinti nuostolius

Pasiekti teigiami
pokyčiai dėl priemonių
įgyvendinimo
atliktas paviršinių
nuotekų išvado
remontas (244,35 Eur.)

Jeigu neišspręsta,
kokių toliau veiksmų
bus imamasi
problema išspręsta

*Skyriaus įvertinimas
IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI
1.

STIPRIEJI (1–5)
Gerėjanti materialinė bazė rajono bibliotekose
(jaukios patalpos, nauja kompiuterinė,
programinė įranga, kokybiškas interneto ryšys)

1.

2.
3.

Universalus dokumentų fondas
Paslaugų įvairovė, atitinkanti vartotojų
poreikius ir lūkesčius

2.
3.

4.
5.

Projektinė veikla
Renginiai, populiarinantys knygą, skatinantys
skaitymą

4.
5.

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

6.

Sistemingas darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas ir sėkmingai diegiamos
informacinės technologijos

6.

7.

Bendruomeniškumas, geri ryšiai su
Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis

7.

8.

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

8.

Viešosios bibliotekos administracijos
organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai
Viešosios bibliotekos ir jos filialų, rajono
ugdymo įstaigų 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,
Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubiovo
mokykla ir t. t.
Tęsti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos
rašytojų sąjunga, Lietuvos Nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka ir Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešąja biblioteka ir

*Skyriaus įvertinimas
X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS (2022 m.)
Uždavinys / problema

Numatomi veiksmai

Siektini rodikliai

Didinti Viešosios bibliotekos
ir jos filialų paslaugų
žinomumą ir informacinių
technologijų prieinamumo ir
panaudojimo galimybes

užtikrinti Viešosios bibliotekos ir
jos filialų dalyvavimą 2019-2024
metų Skaitymo skatinimo
programoje, Nacionalinės
bibliotekų savaitės renginiuose,
akcijose: „Lietuva skaito“, „Šiaurės
šalių literatūros savaitėje“.
Konsultuoti Akmenės rajono
bibliotekų skaitytojus, lankytojus
naudotis informacinėmis
technologijomis, atsakyti į
bibliografines užklausas

2.

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

užtikrinti tęstinio projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis interneto prieigos
infrastruktūroje“, finansuojamo
Europos sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis. Dalyvauti Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio
viešosios bibliotekos projektuose,
partnerio teisėmis: „Biblioteka
visiems“, „Kultūra ant slenksčio:
kultūrinė kiemų intervencija“,
„Šiaulių knygų mugė 2022“,
„Knygų pristatymo konkursas“,
„Vasara su knyga“. Dalyvauti NVŠ
programoje „Literatūrinė, kūrybinė
veikla bibliotekoje“

3.

Užtikrinti kultūrinių renginių
organizavimą Viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose

rengti susitikimus su rašytojais,
poetais, įžymiais žmonėmis,
menininkais, organizuoti naujų

dalyvauti 2019-2024 metų
„Skaitymo skatinimo
programoje“, „Nacionalinės
bibliotekų savaitės“ renginiuose,
akcijose: „Lietuva skaito“,
„Šiaurės šalių literatūros
savaitėje“, „Metų knygos
rinkimai“. Konsultuoti rajono
bibliotekų skaitytojus,
lankytojus naudotis
informacinėmis
technologijomis, atsakyti į
bibliografines užklausas
užtikrinti tęstinio projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis interneto prieigos
infrastruktūroje“, finansuojamo
ES struktūrinių fondų lėšomis.
Dalyvauti Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos projektuose,
partnerio teisėmis: „Biblioteka
visiems“, „Kultūra ant
slenksčio: kultūrinė kiemų
intervencija“, „Šiaulių knygų
mugė 2022“, „Knygų pristatymo
konkursas“, „Vasara su knyga“.
Dalyvauti NVŠ programoje
„Literatūrinė, kūrybinė veikla
bibliotekoje“ (56 vaikai)
įgyvendinti ir surengti
planuojamų renginių, spaudinių
parodų, virtualių parodų – 540;

Eil.
Nr.
1.

knygų pristatymus, literatūrinius
renginius ir t. t.

4.

Užtikrinti ir tęsti
bendradarbiavimą su
nevyriausybinėmis
organizacijomis, rajono
ugdymo įstaigomis,
Naujosios Akmenės Trečiojo
amžiaus universitetu,
Vadakstes (Latvijos
Respublika) biblioteka, su
Lietuvos nepriklausomųjų
rašytojų sąjunga, Lietuvos
rašytojų sąjunga

literatūrinių renginių, susitikimų,
seminarų, edukacinių veiklų,
konkursų, viktorinų organizavimas
su nevyriausybinėmis
organizacijomis, rajono ugdymo
įstaigomis, Naujosios Akmenės
Trečiojo amžiaus universitetu,
Vadakstes (Latvijos Respublika)
biblioteka, su Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjunga,
Lietuvos rašytojų sąjunga

5.

Organizuoti ir užtikrinti
Viešosios bibliotekos,
miestų, kaimų, rajono
ugdymo įstaigų
bibliotekininkams
kvalifikacijos kėlimo
mokymus

6.

Kūrybinė veikla (knygų
leidyba)

surengti kvalifikacijos kėlimo
mokymus Viešosios bibliotekos,
miestų, kaimų, rajono ugdymo
įstaigų bibliotekininkams.
Mokymai, kompetencijų
tobulinimas knygų fondų
išdėstymo, apsaugos ir paieškos
temomis, emocinio intelekto
lavinimo, kultūros objektų sklaidos
temomis ir t. t.
rėmėjų lėšomis parengti ir išleisti
knygą „Akmenės kraštas kūrybos
versmėje“

planuojamas lankytojų skaičius
– 4970;
suorganizuoti 4 renginius,
kuriose dalyvaus Lietuvos
rašytojų sąjungos nariai;
suorganizuoti tradicinius, naujus
literatūrinius renginius – 35
parengti literatūrinius renginius,
susitikimų, seminarų,
edukacinių veiklų, konkursų,
viktorinų organizavimas su
nevyriausybinėmis
organizacijomis, rajono ugdymo
įstaigomis, Naujosios Akmenės
Trečiojo amžiaus universitetu,
Vadakstes (Latvijos Respublika)
biblioteka, su Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų
sąjunga, Lietuvos rašytojų
sąjunga
organizuoti 5 kvalifikacijos
kėlimo mokymus. Planuojamas
dalyvių skaičius – 45

rėmėjų lėšomis parengti ir
išleisti knygą „Akmenės kraštas
kūrybos versmėje“

*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo
veiklos įvertinimą pagal tam tikrą sritį.
_________________________
Direktorė

Zita Sinkevičienė

