Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
KLAIPĖDOS APSKRITIES IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Stiprinti ir plėsti bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje, įgyvendinant regioninės veiklos
plėtros modelį. Įgyvendinti KLAVB regioninės veiklos priemonių planą 2020 m.
2. Įgyvendinti priemones, skirtas Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų
bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumui negalią turintiems gyventojams plėtoti. Pagrindinės veiklos kryptis ir
įgyvendinti darbai: 1.„Priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos
sutrikimų turintiems asmenims" įgyvendinimas Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose; 2.
Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas ir pritaikymas asmenims su
negalia, sudarant lygias galimybes savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje; 3. Edukacinė - metodinė veikla „Minkštas
kambarys“: edukacijos specialistams, metodinės mokymų medžiagos parengimas; 4.Teminis radio laidų ciklas; 5. Per
edukaciją, renginius, projektus bendradarbiavimas su įvairiomis žmonių su negalia organizacijomis (nevyriausybinės,
mokyklos ir kt.); Teminių renginių, minėtinų datų, akcijų rengimas siekiant pritaikomumo negalią turintiems žmonėms. 6.
Universalus bibliotekos erdvių ženklinimo projektas. 7. Mokymai Klaipėdos regiono bibliotekų specialistams; 8. Naujų
paslaugų kūrimas ir tobulinimas: knygomatas, biblioterminalas; 9. Skaityklos skirtingose Klaipėdos regiono vietose įkūrimas
vasaros laikotarpiu; 10. Virtualus gidas siekiant pristatyti biblioteką ir teikiamas paslaugas; 11. Erdvės, skirtos įvairioms
tikslinėms lankytojų grupėms, įkūrimas;

3. Plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas ir projektus, siekiant naujų inovatyvių
paslaugų bei žinių sklaidos

4. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas 1) Organizacijos veiklos užtikrinimas Covid-19 pandemijos metu, parengiant
veiklos dokumentus: darbuotojų darbo, lankytojų aptarnavimo, paslaugų teikimo, knygų karantinavimo tvarkos. Visi
dokumentai patvirtinti direktoriaus įsakymais ir nuolat atnaujinami; 2) Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų
kultūros paslaugų skaičius – 4: specialistų komunikacijai, susirinkimams, mokymams, prezentacijoms, virtualiems
renginiams naudotos „Zoom", „Teem", „Google meet" platformos; komunikacijai, viešinimui – bibliotekos internetinis
puslapis, socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, Youtube); sukurtos interneto svetainės Kalėdų eglučių kiemelio akcijai,
Klaipėdos knygų mugės renginiams; naujienlaiškių formavimo ir siuntimo platformos, viešinant renginius, parodas
užsiprenumeravusiems vartotojams – „Mail chimp", „MailerLite“; 3) Sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų – 3; 4)
Surengtų edukacinių užsiėmimų virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius – 53; 5) Virtualiu (nuotoliniu) būdu surengtų renginių
skaičius – 87; 6) Virtualiu (nuotoliniu) būdu apmokytų gyventojų skaičius – 1425.

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,

Įgyvendintų KLAVB
regioninės veiklos 2020 m.
plano priemonių skaičius

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

3

100%

10

11

110%

5

11

220%

100

100

100%

Komentaras

Nustatytos teritorijos
negalią turinčių gyventojų
poreikiams tenkinti
įgyvendintų priemonių,
skaičius

Tarptautinių projektų ir
programų, kuriose
biblioteka dalyvavo,
skaičius
Užtikrintas numatytų
metinių rezultatų
pasiekimas, proc.

Rodiklis viršytas gavus projektinį
finansavimą iš skirtingų užsienio fondų
bibliotekos veikloms įgyvendinti.

5. Plėtoti Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro Skruzdynės g. 9, Nidoje, veiklą. Įgyvendinat proritetinę veiklą vykdyti

Įgyvendintų projektų,

projektai: 1) Šiaurės ministrų tarybos Kultūros mobilumo programos projektas „Artist Residencies“, skirtas meno rezidencijų veiklų, skirtų įveiklinti
veiklai vystyti; 2) „Literatūrinė virtuvė 2020“, skirtas didinti tarptautinį bendradarbiavimą, menininkų rezidencijų žinomumą,
Tarptautinį vertėjų ir
vystant kultūrinius bendradarbiavimo tinklus, populiarinant vertėjo, rašytojo, kritiko profesiją; 3) „Neringa stichijų apsuptyje. rašytojų centrą, skaičius
Žodis ir vaizdas“, tai tęstinis projektas, kurio metu sėkmingai vystomos kūrybinių rezidencijų programos nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu; 4) Projektas „E-dukacijų biblioteka".
Neringos miestio savivaldybės įsteigtos stipendijos rašytojams konkurso organizavimas, suderintas programinis
finansavimas rašytojų stipendijoms. Tikslingai vykdyta meno kūrėjų ir rezidentų veikla.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

27

26,55

98%

5

5

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

100%

Faktinė
reikšmė

Komentaras

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:
1. Vykdyta metodinė pagalba nustatytos teritorijos savivaldybių
viešosioms bibliotekoms ir mokyklų bibliotekininkams.
2. Teiktos metodinės konsultacijos skaitmeninimo, kultūros paveldo
saugojimo, stebėsenos, statistikos, sutarčių sudarymo, archyvų
panaudos, parodų rengimo ir Krašto paveldo gido turinio pildymo ir
kitais klausimais.
3. Tobulinta savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų ir mokyklų
bibliotekininkų kvalifikacija. KLAVB organizuotuose mokymuose
kvalifikaciją kėlė 629 dalyviai, buvo planuota 550.
4. Įgyvendinti 3 kvalifikacijos kėlimo projektai: „Media3“, „Mokyklų
bibliotekininkų kompetencijų ugdymas – 2020“; „Efektyvus Lietuvos
viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant
pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę“ (įgyvendintas kartu su
LNB).
5. Rengti mokymai: „Saugyklų skyriaus senųjų spaudinių priežiūra,
jų laikymas, įrišimo galimybes“; „Emocinio intelekto pasekmė kūrybiškumas“; „Mažų parodų organizavimas bibliotekoje“; vykdyti
nuotoliniai mokymai „Metaduomenų kūrimas“.
6. Inicijuoti ir vykdyti projektai/programos, kurių tikslinė grupė yra
regiono bibliotekos: „VIII Klaipėdos Knygų mugė“; Regioninė
skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“; „Aprūpinti bibliotekas
socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta
įranga ir priemonėmis“; „Media3“; „Pažink nekilnojamąjį kultūros
paveldą virtualiai“; „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant
neformalųjį suaugusiųjų švietimą“; „Bibliotekų el.paslaugos
bendruomenių poreikiams: interneto svetainių atnaujinimas“; „Edukacijų biblioteka“; „Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“;
„Plius septyni 2“; „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas
2020“; „Kultūros palikimo beieškant: Klaipėdos miesto biblioteka
1920-1945 m.“; „Interaktyvūs ir kūrybiniai užsiėmimai Z kartai“.
7. Atliktas regiono viešųjų bibliotekų „Skaitmeninimo paslaugų
poreikio bei pasitenkinimo jomis tyrimas“. Tyrime dalyvavo 8
Klaipėdos regiono bibliotekos: Skuodo SVB, Klaipėdos raj. SVB,
Tauragės SVB, Jurbarko SVB, Klaipėdos raj. SVB, Palangos SVB,
Šilutės SVB, Kretingos SVB.
8. Vykdytos Išvažiuojamosios stažuotes: „3D modeliavimas“;
„LEGO edukacijų rengimas“ ir kt.

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

Bibliotekininkams skirtuose
mokymuose apmokytų
nustatytos teritorijos
bibliotekininkų dalis (proc.)

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

80

100

105,57

100

132%

100%

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų skaičius (vnt.)

11

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

292

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius
(vnt.)

133

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos
mokyklų bibliotekoms skaičius (vnt.)

15

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius
(žm.)

574

Organizuotų mokymų nustatytos teritorijos
bbliotekininkams pagal bibliotekos sukurtas ir/ar
pritaikytas mokymų programas skaičius (vnt.)

38

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų
mokymų dalyvių skaičius (žm.)

606

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

13

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

11

2020 m. veiklos planą planinė reikšmė
pateikta neteisingai (skaičius 270
planuotas visoms regiono bibliotekoms,
nors prašomas vertinimo kriterijus vienai
savivaldybės viešajai bibliotekai.

Rodiklis viršytas laimėjus pateiktas
projektines paraiškas bei regiono
bibliotekų specialistams pateikus
aktualias mokymų temas, skirtas kelti jų
kvalifikaciją.

20

21,41

107%

II. Skaitmeninimas:
1. Įgyvendintas projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios
virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ (VEPIS). Į skaitmeninimo
veiklas ir VEPS projektą įtrauktų Klaipėdos regiono bibliotekų – 10,
planuota 9;
2. KLAVB skaitmeninimo veiklos: suskaitmeninta KPO – 2073,
planuota 500; sukurta metaduomenų – 2073, planuota 700;
paženklinta CC - 2073, planuota 700; Regiono skaitmeninimo
centro paslaugomis pasinaudojo fizinių ir juridinių asmenų - 8,
planuota 8. Skleistas suskaitmenintas turinys bei kraštotyrinė
informacija: parašyti 2 straipsniai (planuota 3): 1 straipsnis į
Kultūrpolis.lt; 1 straipsnis į „Memeler Dampfboot“; naujai sukurtų
objektų į Krašto paveldo gidą – 77 (planuota 15) ir 5 maršruti
(planuotas 1); į el. žinyną „Klaipėda: miestas ir žmonės“ – 20;
parodų – 6, planuota 8;
3. Vykdyta metodinė pagalba nustatytos teritorijos savivaldybių
viešosioms bibliotekoms skaitmeninimo klausimais: 6 stažuotės
(Analizinių bibliografinių įrašų kūrimas ir tiekimas į Nacionalinį
bibliografinių duomenų banką (NBDB); Kultūros paveldo objektų
(KPO) tvarkymas, sisteminimas, aprašymas, KPO atranka,
metaduomenų kūrimas; KPO skenavimas), virtualūs mokymai
„KPO metaduomenų kūrimas“.
4. Parengta metodinė priemonė „Kultūros paveldo objektų –
fotodokumentų – aprašymas LIBIS“; atliktas „Skaitmeninimo
paslaugų poreikio bei pasitenkinimo jomis tyrimas“.

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

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

80

90,91

114%

III. Dokumentų fondas:
1. Bibliotekos informacijos išteklių fondas formuotas dokumentais,
sukurtais analoginiu ir skaitmeniniu pavidalu, organizuota prieiga ir
naudojimasis jais; bibliotekos fondas atnaujintas naujais, aktualiais,
kultūrinę ir meninę vertę turinčiais dokumentais; racionaliai
panaudotos lėšos įsigyjant leidinius, atitinkančius vartotojų
poreikius. Fondo komplektavimas derinamas su visais bibliotekos
skyriais, nustatant prioritetus.
2. Sudarytos vartotojams palankios sąlygos naudotis
prenumeruojamomis duomenų bazėmis, teikta išsami informacija
apie šias galimybes, inicijuoti ir vykdyti mokymai bei teiktos
konsultacijos informacijos paieškos klausimais.
3. Vykdyta kultūros paveldo objektų priežiūra – judėjimo, panaudos
stebėjimas.
4. Vykdyta tarpbibliotekinio (TBA) skolinimo paslauga: gautos 359
užklausos, iš jų įvykdytos 358.

Per tarpbibliotekinį
abonementą įvykdytų
užklausų dalis (proc.)

98

99,72

102%

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

0,5

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

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius iš viso (vnt.)

14489

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

2073

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

310251

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

945

Atvirąja turinio licencija paženklintų
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių
skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo
kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų
kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)
Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojosi apskrities viešosios
bibliotekos skaitmeninimo centro paslaugomis,
skaičius (vnt.)

4163

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų
skaičius (vnt.)

359

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų
užklausų skaičius (vnt.)
Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius praėjusiais
ataskaitiniais metais (vnt.)

358

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

9715

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių
skaičius (vnt.)
Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus
pavadinimų skaičius (vnt.)

4163

10

Pasiekti didesnę rodiklio procentinę dalį
įtakos turėjo tikslingos mokymosi
metodinės priemonės, stažuočių
programos, metodinės konsultacijos.

2020 m. rodiklis pateiktas pagal
atnaujintos duomenų bazių statistikos
apskaitos ir pateikimo standartą Counter 5. 2020 m. vasario 6 d. Lietuvos
Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos organizuojamuose darbo su
statistika mokymuose apskričių viešųjų
bibliotekų specialistams, kurie
administruoja ir/ar dirba su
licencijuojamomis duomenų bazėmis,
susitikimo metu pristačius naują
duomenų bazių skaičiavimo standartą
rekomenduota nepateikti 34 eilutės
rodiklio (Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosiose bibliotekose
licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius
ė

#DIV/0!

Sudarytų nacionalinės
retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičiaus
pokytis lyginant su praėjusiais
metais (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]
IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1. Vykdyti skaitmeninio raštingumo, naujų skaitmeninių inovacijų
naudojimosi mokymai skirtingoms gyventojų grupėms (individualiai
ir grupėmis). Įgyvendinta 215 skaitmeninio raštingumo mokymų
pradedantiesiems gyventojams grupėmis (planuota 250). Sukurtos
naujos mokymų programos: 1) Grįžtamasis ryšys asmeniniam ir
profesiniam tobulėjimui; 2) Kūrybiškumas ir inovacijos bibliotekų
veikloje; Virtuali programa „Nuotoliniai programavimo mokymai
naudojant SCRATCH programą“.
2. Vykdyta kultūrinė veikla (rengti interaktyvūs žaidimai, renginiai,
skirti paminėti įsimintinas datas, bibliotekos jubiliejinius metus,
organizuoti knygų pristatymai, susitikimai, diskusijos su rašytojais ir
kt.)
3. Pristatytas literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“ (skirtas
įvairioms gyventojų grupėms Klaipėdos mieste ir regione). Įvyko 5
pristatymai mieste ir regione, dalyvavo 158 dalyviai.
4. Vykdyta edukacinė veikla įgyvendinant jau turimas bei naujas
edukacines programas: 1) Spaustuvės detektyvas: Gutenbergo
kodas; 2) Knygų įrišimo dirbtuvės: vieno taško istorija; 3) Knygos
pažinimo dirbtuvės: knygos sandara ir įrišimas; 4) Knygos pažinimo
dirbtuvės: popieriaus gamyba; 5) Popieriaus gamybos dirbtuvės; 6)
3D modeliavimas ir spausdinimas; 7) Išmokime taupyti; 8) Herbas
mano klasei; 9) Žodžių mūšis; 10) Misija (ne)įmanoma: Ievos
Simonaitytės portretas; 11) Literatūrinis stalo žaidimas
„Knygosūkis“; 12) Pirmieji žingsniai bibliotekoje; 13) Kiek muzikai
metų; 14) Jausmų monstriukai; 15) Kaip mokytis ir išmokti?
(virtuali); 16) Kodėl pristatymai būna neįdomūs? (virtuali).
5. Vykdyti skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams
įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva" pagal 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Suorganizuota 51 mokymai, apmokyta 601 gyventojas.

Apmokytų gyventojų skaičius
(žm.)

Edukacinių užsiėmimų dalyvių
skaičius (žm.)

Lankytojų skaičius (žm.)
V Apsilankymai:
Siekiant didinti lankytojų skaičių bibliotekoje, inicijuotos naujos bei
tobulintos jau teikiamos bibliotekos paslaugos, įgyvendintos įvairios
skaitymo skatinimo programos, projektinė veikla. Bibliotekoje rengti
prioritetiniai skaitymo skatinimo, kultūriniai, informacinio pobūdžio
renginiai bei akcijos, skirtos įvairioms lankytojų socialinėms
grupėms.

#DIV/0!

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

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius (vnt.)
5000

3635

390000

4179

8764

313477

84%

241%

80%

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių
skaičius (žm.)

3321

Medijų ir informacinio raštingumo mokymų
dalyvių skaičius (žm.)

334

Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

524

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

4

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

1

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir
mokinių skaičius (žm.)

1802

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
senjorų skaičius (žm.)

82

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

1792

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius (vnt.)

5088

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius
(vnt.)

16

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

7

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

185

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

106

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

7

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

36

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

36

Fizinių lankytojų skaičius (žm.)

105114

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

208363

Rodikliai pateikti su virtualiais dalyviais,
kuriems dėl Covid-19 pandemijų
skaitmeninio raštingumo, medijų ir
informacinio raštingumo bei kiti
mokymai buvo perkelti į virtualią erdvę.
Rodiklio pokyčiams įtakos turėjo ir
pasikeitusi skaičiavimo metodika,
patvirtinus bendrą AVB Kompetencijų
ugdymo programų teikimo, tvirtinimo ir
kokybės užtikrinimo tvarką.

Rodikliai pateikti su virtualiais dalyviais,
kuriems dėl Covid-19 pandemijų
edukaciniai užsiėmimai buvo vykdomi
nuotoliniu būdu, todėl įgyvendinta
reikšmė didesnė, negu planuota.

Rodikliui turėjo įtakos susidariusi Covid19 pandemijos situacija. Ne visos
lankytojų grupės tikslingai
persiorientavo į virtualią erdvę (senjorai,
vaikai).

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Tobulintos esamas ir teiktos naujas paslaugos: 1) el. knygų
atvaizdavimas fondų lentynose; 2) Kūrybiškumo paketai; 3)
express knygų grąžinimo paslauga; 4) Tobulinta elektroninės
knygų išdavimo sistemos „Knygomatas" paslauga; 5) Leidinių
atsiėmimo terminalo paslauga; 6) Audiotekos įrengimas.
2. Knygos „Kultūros palikimo beieškant. Klaipėdos biblioteka 19201945“ leidyba ir pristatymas.
3. Knygos „Kelias į sėkmę. Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos istorija“ leidyba ir pristatymas.
4. Įgyvendintos paslaugas, įtrauktos į Kultūros paso rinkinį: 1)
„Herbas mano klasei“; 2) „Žodžių mūšis“; 3) „Knygų įrišimo
dirbtuvės: vieno taško istorija“; 4) „Spaustuvės detektyvas:
Gutenbergo kodas“; 5) „Popieriaus gamybos dirbtuvės“. Kultūros
paso edukacijų dalyvių skaičius - 195.
5. Sukurtos naujos el.paslaugos: 1) tinklalaidė „Bibliotekininkas
ieško atsakymo“; 2) Parengtos 4 virtualios parodos; 3) parengtas
virtualus bibliotekos turas.
II. Tarptautiškumas:
1. Tarptautiniai projektai ir veiklos, kuriuos organizavo ir
įgyvendino biblioteka: 1) „Naujos kompetencijos bibliotekininkams
vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“; 2) Programos „Nordplus“
projekto „My Green Identity“ tarptautinė konferencija; 3)
Tarptautinis kultūros festivalis „Klaipėdos knygų mugė“ 4)Projektas
„Literatūros vertimų virtuvė 2020“ 5) Europos solidarumo korpuso
projektas „Inspire YOUth“ 6) „Menininkų rezidencijos“, 7)
Organizuota Lietuvos bibliotekininkų draugijos online tarptautinės
konferencijos „Kaip pasikeitėme per dvidešimt metų
2. Projektai/programos, kuriuose biblioteka dalyvavo: 1) Veiklų
organizavimas ir dalyvavimas tarptautiniame dailės/meno konkurse
„Let‘s do something for the climate“. Konkurso organizatoriai –
Piekarai miesto viešoji biblioteka (Lenkija), partneriai – KLAVB,
Nicos miesto viešoji biblioteka (Prancūzija), Hueskos miesto viešoji
biblioteka (Ispanija); 3) Tarptautinės parodos „The Glass Room“
(The Glass Room: Misinformation Edition) eksponavimas
bibliotekoje. Parodos rengėja – tarptautinė nevyriausybinė
organizacija Tactical Tech. Parodą lydėjo nuotoliniai seminarai
visuomenei apie klaidinančią informaciją; 4) ERASMUS+ projektas
„Dimesca - Digital, mediation, skills in lifelong career guidance“. 5)
Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje su pranešimu 11th Congress
of Baltic Librarians The Impact of Libraries in the Society, (Estijoje);

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar
produktų skaičius (vnt.)

6

8

133%

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

4

5

125%

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

10

11

110%

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

5

11

220%

Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų
skaičius (vnt.)

3

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų
skaičius (vnt.)

8

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

5

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

7

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

4

Planuoti skaitmeninio raštingumo
mokymai (pradžiamokslio ir
pažengusiųjų) klausos negalią turintiems
asmenims bei literatūrinis stalo
žaidimas „Knygosūkis“ klausos negalią
turintiems asmenims neįgyvendinti dėl
Covid-19 pandemijos.

Įgyvendinimo procentui įtakos turėjo
pateiktų projektų, tarptautinių
programų paraiškų sėkmingas
įgyvendinimas. Laimėti projektai
tarptautiniuose fonduose, sėkmingos
bendradarbiavimo veiklos. Orientuotasi
ne į daug mažų veiklų, projektų, o jas
apjungiant vykdyti didelės apimties
iniciatyvas.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Siekiant kurti ir stiprinti partnerystės ryšius, bendrų kultūros
produktų ir veiklos sklaidą, prieinamumą bibliotekos vartotojams ir
visuomenei, bendradarbiauta su Klaipėdos miesto kultūrinėmis ir
švietimo įstaigomis, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis:
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“; Goethe's
institutas Lietuvoje; Klaipėdos koncertų salė; Klaipėdos dramos
teatras; „Taško teatras“; „Apeirono teatras“; Lietuvos rašytojų
sąjungos Klaipėdos skyrius; Klaipėdos globos namai; Klaipėdos
universiteto botanikos sodas; Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos
centras; Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras; Klaipėdos
kultūros fabrikas; Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija; Klaipėdos
„Gedminų“ progimnazija; UAB „Vaikystės sodas“; UAB „Mūsų
laikas“ ir kt.
2. Svarbiausi bibliotekos organizuoti renginiai su kultūros,
nevyriausybinėmis, mokslo ir švietimo bei verslo organizacijomis:
Klaipėdos knygų mugė; 34-asis I. Simonaitytės literatūrinės
premijos įteikimas; Katalogo „Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai
prabyla. Kriauklės“ pristatymas; Bendros jaunimo ir asmenų nuo 55
metų popietės bibliotekoje pagal projektą URBACT; Skaitymų
performansas su Benu Šarka „Sriuba, kosmosas ir ašaros“; Jurgos
Bardauskienės knygos pristatymas „Kultūros palikimo beieškant.
Klaipėdos miesto biblioteka 1920–1945 metais“; Juozo Šikšnelio
knygos pristatymas „Septyni dešimtmečiai kaitos ir pastovumo:
Klaipėdos Ievos Simonaitytės biblioteka 1950–2020 metais“ ir kt.

Bendradarbiaujant su
kultūros, švietimo ir mokslo
įstaigomis, nevyriausybinėmis
ar verslo organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

IV. Rinkodara:
1. Atliktas bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis tyrimas, siekiant išsiaiškinti vartotojų poreikius bei
pasiūlymus apie teikiamas bibliotekos paslaugas.
2. Remiantis tyrimu parengtas veiksmų planas, gerinantis
bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę.

Lankytojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis
indeksas (proc.)

85

90,4

Lankytojų rekomendavimo
apsilankyti bibliotekoje
indeksas (proc.)

85

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Vykdytos savanorystės veiklos pagal projektą „Prisijungusi
Lietuva“, siekiant mažinti informacinę atskirtį tarp vyresnio amžiaus
žmonių (gebėjimai naudotis išmaniaisiais įrenginiais bei internetu) dirbo 2 savanoriai, įvyko 85 konsultacijos.
2. Organizuota ir vykdyta savanoriška veikla, siekiant užtikrinti
2018 m. vykdyto projekto „Savanoriška biblioteka II“ tvarumą.
3. Vykdytas tarptautinis Europos solidarumo korpuso savanorystės
projektas „Inspire YOUth“.

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

140

170

121%

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

26

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

44

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

71

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

29

106%

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

1

93,98

111%

Bibliotekos administruojamų paskyrų
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

95

30

32%

98,5

98,48

100%

8077

Pasiekti planuotą rodiklį įtakos turėjo
pirmoji ir antroji ekstremali situacija
Covid-19 pandemijos metu.

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Siekiant stiprinti ir plėsti bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje
bei įgyvendinanti regioninės veiklos plėtros modelį, suformuotos
Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus metodininkų
pareigybes, perskirstytos funkcijas, perkelti specialistai iš kitų
bibliotekos skyrių.
2. Peržiūrėti ir optimizuoti Ūkio ir eksploatavimo skyriaus etatai,
perskirstytos funkcijas.
3. Vidutiniškai 10 proc. padidinti kultūros ir meno darbuotojų
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

10

10

100%

Skaičius viršija planuotą reikšmę dėl
tarptautinės Klaipėdos knygų mugės
renginių, įgyvendintų su partneriais,
gausos.

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

99

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

1,5

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

9

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

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas;
2. „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos
naudojimas siekiant pagerinti
vartotojų aptarnavimo kokybę“.

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)

0,27

90

0,27

81,82

101%

91%

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

21

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios
veiklos srityje skaičius (vnt.)

8

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje
(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

77

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius
(vnt.)

81

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

11,11

Finansai
I. Gautos lėšos:
Gautos lėšos pateikiamos įvertinus 2020 m. gautas valstybės
biudžeto lėšas, uždirbtas pajamas iš pajamų įmokų, projektus
(finansuota 17 projektų iš skirtingų fondų), gautos paramos,
patalpų nuomos, teikiamų mokamų paslaugų.

Įstaigos uždirbtos metinės
pajamos (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos
(eurai)

48000

50000

48524,59

174984,06

101%

350%

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

1740518,16

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

1508621

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos
išlaidoms (eurai)

1294000

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti
asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir
programų vykdymui (eurai)

214621

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas
paslaugas (eurai)

3722,01

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas
prekes (eurai)

0

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto
nuomos (eurai)
Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje
(eurai)
Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai
(eurai)

44802,58

Gauta parama pinigais (eurai)
Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

8388,51
166811,61 Rodiklis viršytas sulaukus sėkmingų
pateiktų projektinio finansavimo
paraiškų.
7107,99
1064,46

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo
investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

0

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir
turto atnaujinimo investicijų projektams
įgyvendinti (eurai)

0

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės
paramos lėšos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(eurai)

0

II. Išlaidos:
Bibliotekos išlaidos paskirstytos pagal įstaigos metinius sąmatos
straipsnius.

Įstaigos projektinio
finansavimo paieškos
rezultatyvumas (proc.)

60

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

0

Valstybės biudžeto lėšų
panaudojimas infrastruktūros
ir turto atnaujinimo investicijų
projektams įgyvendinti (proc.)

0

65,38

0

#DIV/0!

109%

#DIV/0!

#DIV/0!

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo
paraiškų skaičius (vnt.)

26

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio
finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

17

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)
Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

370570

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui
(eurai)

1175000

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos
srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

303013

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

871987

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto
išlaikymo išlaidos (eurai)

67557

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos (eurai)

71300

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo
išlaidos (eurai)

2900

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

1100

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų
komandiruotėms (eurai)

2600

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos
lėšos) (eurai)

0

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
investicinių projektų nevykdė.

Investicijų projekto X
įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0!

#DIV/0!

1559834,11

Investicijų projekto X bendra vertė (eurai)
Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą X (eurai)

Investicijų projekto X
įgyvendinimo pažanga
ataskaitiniais metais (proc.)

#DIV/0!

Investicijų projekto Y
įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0!

#DIV/0!

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų
projektui X įgyvendinti (eurai)
Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant
investicijų projektą X (eurai)

#DIV/0!

Investicijų projekto Y bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą Y (eurai)
Investicijų projekto Y
įgyvendinimo pažanga
ataskaitiniais metais (proc.)

#DIV/0!

#DIV/0!

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų
projektui Y įgyvendinti (eurai)
Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant
investicijų projektą Y (eurai)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Bibliotekos turtas naudojamas pagal numatytą įstaigos
pagrindinę veiklą.
2. Siekiant KLAVB paslaugų prieinamumo 2020 m. atlikti
infrastruktūros atnaujinimo darbai, įdiegta kondicionavimo sistema,
atlikti bibliotekos einamojo remonto darbai.

Įstaigos valdomo
nekilnojamojo turto 1 kv. m
išlaikymo kaina (eurai)

50,06

58,00

116%

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo
turto bendras plotas (kv. m)

6388,66

Pagrindinėms įstaigos
funkcijoms vykdyti
naudojamo nekilnojamojo
turto ploto dalis (proc.)

74,44

74,44

100%

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti
naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

4755,9

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

1486,6

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise
valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai
statiniai (ob. sk.)

7

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas
(kv. m)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto
pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas
(kv. m)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto,
naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto
nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos
funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto
nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai,
plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

Įstaigos išnuomoto
nekilnojamojo turto ploto
dalis (proc.)

II. Kilnojamo turto valdymas:
Biblioteka turi 2 tarnybinius lengvuosius automobilius. Transporto
priemonės tikslingai eksploatuojamos bibliotekos vykdomoje
veikloje.

Įstaigos valdomo
nekilnojamojo turto
kabinetinis plotas tenkantis
vienam įstaigos
administracijos darbuotojui
(kv. m)
Įstaigos naudojamos vienos
transporto priemonės
išlaikymo kaina (eurai)

2

2,29

14,71

10,88

74%

2650

1450

55%

Laura Juchnevič

Bibliotekos direktorė
(parašas)

114%

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas
(kv. m)

146,16

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto,
naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu
susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto,
Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis
plotas (kv. m)

146,16
141,39

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji
automobiliai bei kitos paskirties transporto
priemonės (vnt.)

2

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai
lengvieji automobiliai (vnt.)

2

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį
gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

0

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos
paskirties transporto priemonės (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos
sutartis gautos kitos paskirties transporto
priemonės (vnt.)

0

Rodikliui įtakos turėjo 2020 m.
ekstremali situacija COVID-19
pandemijos metu (apribota kelionių,
komandiruočių galimybė).

