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KLAIPĖDOS APSKRITIES IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Stiprinti ir plėsti bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje, įgyvendinant regioninės veiklos plėtros modelį.
Įgyvendintas KLAVB regioninės veiklos priemonių planas 2021 m. Veiklos kryptys: Bibliotekų veiklos tobulinimas ir viešinimas (tyrimų vykdymas,
stebėsena; inovacijų diegimas; tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas; komunikacijos ir rinkodaros kampanijos;); Mokymosi visą
gyvenimą veiklų organizavimas (specialistų komperencijų ugdymas, neformalaus švietimo ir edukacinių veiklų organizavimas); Informacijos
išteklių valdymas (tyrimas; informacinių išteklių vartotojams prieinamumo didinimas per TBA); Kokybiškų ir prieinamų paslaugų teikimas
(įgyvendinamos skaitymo skatinimo programos, skaitneninimo ir kraštoryros veikla, el. paslaugų kūrimas, kultūros programų prieinamumas
regione).

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

Įgyvendintų KLAVB regioninės
veiklos 2021 m. plano priemonių
skaičius

2. Plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas ir projektus, siekiant naujų inovatyvių paslaugų bei žinių sklaidos. Įgyvendinant LR Kultūros
ministro valdymo srities prioritetą „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, „Lietuvos kultūros politikos strategiją“, „Lietuvos
pristatymo užsienyje 2020-2030 metų strategiją" įgyvendinti tokie projektai: 1) „IX Klaipėdos knygų mugė“ 2 projektai, pritraukę užsienio kūrėjus
Tarptautinių veiklų ir projektų,
ir bibliotekininkystės specialistus; 2) Įgyvendinamos bendradarbiavimo veiklos su AdM draugija (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.)
kuriuose biblioteka dalyvavo,
aktualinant kraštotyrinę informaciją, leidžiant knygas bei rengiant parodas. 3) Sėkmingai perimtas Edžio Jurčio footografijų archyvas bei parengtas
skaičius
ir išleistas autoriaus fotografijų albumas „Būti šalia“; 4) Įgyvendinami 2 Erasmus+ programos projektai „Naujos kompetencijos bibliotekininkams
vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą” koordinuojami mobilumo vizitai (įtraukiant regiono SVB) į užsienio šalių bibliotekas, siekiant stiprinti
bibliotekų specialistų kompetencijas, užtikrinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
3. Įgyvendinti priemones, skirtas Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumui negalią
turintiems gyventojams plėtoti.
Priemonių plano „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ pagrindinės veiklos
kryptys ir įgyvendinti darbai: 1) Organizuotos priemonių, didinančių viešųjų bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos
sutrikimų turintiems asmenims, plėtra ir pritaikomumas viešosiose bibliotekose; 2) Įgyvendinta priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei
informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“ komunikacijos kampanija, siekiant informuotumo didinimo; 3)
Įgyvendinta universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“, pritaikyta specialiųjų poreikių asmenims (tame tarpe ir ASS
turintiems); 4) Parengtas metodinis leidinys (priemonė) „Garsinių skaitymų senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų,
organizavimo metodika bibliotekose“; 5) Suorganizuota konferencija „Biblioteka visiems“, skirta bibliotekų atvirumo ir paslaugų integralumo
koncepcijos plėtojimui; 6) Organizuoti mokymai viešųjų bibliotekų specialistams; 7) Įgyvendintos, koordinuotos programos, renginiai tikslinėms
grupėms bendradarbiaujant su kultūros, švietimo organizacijomis, institucijomis Klaipėdos regione; 8) Paruošta Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešosios bibliotekos patalpų ženklinimo koncepcija.

Nustatytos teritorijos negalią
turinčių gyventojų poreikiams
tenkinti įgyvendintų priemonių
skaičius

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

5

5

100%

11

11

100%

8

8

100%

Komentaras

4. Plėtoti Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro (toliau - TVRC) Nidoje veiklą.
Įgyvendintos 4 tarptautinių rezidencijų veiklos (4 tarptautiniai rezidentai iš Lenkijos (KLAVB projekto „Literatūros vertimų virtuvė“ rezidencijų
veiklos programa); Klaipėdos knygų mugės tarptautinių svečių rezidavimas TVRC; rezidentė iš Estijos Reet Kudu (rezidencijų stipendijų projektas
Įgyvendintų projektų, veiklų, skirtų
„Artist Residencies“); rezidentas iš Islandijos Birnir Jón Sigurðsson (rezidencijų stipendijų projektas „Artist Residencies“); 10 rezidentų iš užsienio
įveiklinti Tarptautinį vertėjų ir
šalių (2021 m. IV ketv.): Lenkijos, Vokietijos, Estijos, Islandijos. Įgyvendinti 2 tarptautiniai projektai : Šiaurės šalių tarybos finansuojamas projektas
rašytojų centrą, skaičius
„Artist Residencies“; „Literatūros vertimų virtuvė“.
Tobulintos esamos ir teiktos naujos paslaugos (2): 1) nauja interneto svetainė (atnaujinta struktūra ir turinys); 2) įdiegta rezervacinė sistema.

5. Veiksmų plano, aktyvinant bibliotekos 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 tvarkos. Visi dokumentai patvirtinti direktoriaus įsakymais ir nuolat atnaujinami; 2) Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų
prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius – 5606 (kultūriniai renginiai, mokymai, parodos); specialistų komunikacijai, susirinkimams, mokymams, Užtikrintas numatytų metinių
prezentacijoms, virtualiems renginiams naudotos „Zoom", „Teem", „Google meet" platformos; komunikacijai, viešinimui – bibliotekos internetinis rezultatų pasiekimas, proc.
puslapis, socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, Youtube); nuolat atnaujinamos 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 elektroninių paslaugų – 4 .

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

8

8

100%

100

100

100%

Vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Faktinė
reikšmė

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

31

52,73

170%

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų
skaičius (vnt.)

11

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

580

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

16

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius
(vnt.)

140

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos mokyklų
bibliotekoms skaičius (vnt.)

15

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius (žm.)

577

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

39

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų
kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
(žm.)
Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė grupė
yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai, skaičius (vnt.)

988

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, fondo formavimo, projektų
rengimo , modernizuotos LIBIS naudojimo ir k itais klausimais (580 metodinių konsultacijų).
3. Patvirtintas ir įgyvendintas kompetencijų ugdymo programų paketas Klaipėdos ir Tauragės
apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams (13 atnaujintų/naujų
programų): „Krašto paveldo gido turinio kūrimas ir pildymas", „Kultūros paveldo objektų
metaduomenų kūrimas", „Kultūros paveldo objektų tvarkymas", „Projektų paraiškų rengimas
ir projektų valdymas", „Saugyklų skyriaus senųjų spaudinių, jų laikymo ir įrišimo galimybės",
„Kaip mokytis, kad išmoktum?", „Duomenų bazių naudojimas ir viešinimas“,
„Bendradarbiavimo procesai“, „Bibliotekų statistika ir veiklos tyrimai“, „Kultūros paveldo
fondų tvarkymas, viešinimas ir apskaita“, „Projektų vadyba“, „Vartotojų aptarnavimas
skaityklose“, „Vartotojų aptarnavimas suaugusiųjų ir vaikų abonementuose“.
4. Vykdytos stažuotės: „Bendradarbiavimo procesai"; „Bibliotekų statistika ir veiklos tyrimai";
„Kultūros paveldo fondų tvarkymas, viešinimas ir panauda"; „Projektų vadyba"; „Vartotojų
aptarnavimas skaityklose"; „Vartotojų aptarnavimas Suaugusiųjų ir Vaikų abonementuose"
(vyko 11 stažuočių).
5. Įgyvendinti 3 kvalifikacijos tobulinimo p rojektai: 1) „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų
kompetencijų kėlimas“ (parengtos 3 metodinės priemonės, planuotos 2), bendradarbiaujant su
LNB „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti
vartotojų aptarnavimo kokybę“ (5 mokymai regiono bibliotekininkams); 3) projektas
„Biblioterapijos taikymas bibliotekose“.
6. Bendradarbiaujant su LBD organizuota šventinė 90-mečio konferencija „Biržiškos
skaitymai'21“.
7. Įgyvendinta nacionalinė skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“. Įtrauktų regiono
bibliotekų skaičius – 11.
8. Rengti virtualūs mokymai Klaipėdos ir Tauragės apskričių SVB ir mokyklų bibliotekininkams

Bibliotekininkams skirtuose
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose 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.)

90

100

171,23

100,00

190%

100%

9

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosioms bibliotekoms
rodiklis viršytas dėl neplanuotai atnaujintos
LIBIS aplinkos naudojimosi problemų.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių
skaičiaus rodiklis viršytas dėl papildomai
organizuotų 5 mokymų ciklo „Ką apie
sveikatinimą turi žinoti kiekvienas
bibliotekininkas“ (440 dalyvių).

8. Rengti virtualūs mokymai Klaipėdos ir Tauragės apskričių SVB ir mokyklų bibliotekininkams
„Kaip mokytis, kad išmoktum“ (1 mokymai, 30 dalyvių).
9. Inicijuoti ir vykdyti projektai/programos (9), kurių tikslinė grupė yra regiono bibliotekos: į
2021 m. įgyvendinamus projektus įtrauktos visos 11 regiono SVB. Vykdyti projektai: „Bibliotekų
el.paslaugos bendruomenių poreikiams: interneto svetainių atnaujinimas“; „Naujos
kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“; „Artist
Residencies“; „Klaipėdos knygų mugė“; „Edžio Jurčio fotografijų albumo leidyba ir kūrybos
pristatymas“ (2 projektai); „Erasmus programos suaugusiųjų švietime Akreditacija
konsorciumo koordinatoriui“; „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai
vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“; „Erasmus programos suaugusiųjų
švietimo tarptautinio mobilumo programa“.
10. Atliktas KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekų bendradarbiavimo galimybių informacijos
išteklių fondo srityje tyrimas (I dalis).
11. Inicijuotos ir koordinuotos Regiono bibliotekų specialistams aktuliais klausimais darbo
grupės ir jų susirinkimai (5 darbo grupės Kretingos SVB, Šilutės SVB, Klaipėdos raj. SVB,.
Jurbarko SVB, Skuodo SVB, Tauragės SVB: projektų valdymo, komunikacijos ir viešinimo,
edukatorių ir renginių organizatorių, nurašymo, bibliotekinių procesų automatizavimo
inžinierių darbo grupės).
12. Regiono bibliotekose organizuoti renginiai (29) ir parodos (13).

II. Skaitmeninimas:
1. Įgyvendintos skaitmeninimo veiklos, numatytos projekte „Visuomenės poreikius
atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ VEPIS.
2. KLAVB skaitmeninimo veiklos: skaitmeninti kultūros paveldo objektai, saugomi bibliotekoje;
suskaitmeninto turinio bei kraštotyrinė informacijos sklaida.
3. Koordinuotos Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų kultūros
paveldo skaitmeninimo ir viešinimo veiklos. Į veiklas įtrauktos 8 regiono bibliotekos.
4. Teiktos konsoliduotos skaitmeninimo paslaugos regiono institucijoms: KPO skenavimas; KPO
apdorojimas; vietos suteikimas ir kvalifikuota pagalba. Skaitmeninimo aslaugomis naudojosi 8
regiono bibliotekos.
5. Į skaitmeninimo sklaidos veiklas įtraukta 10 regiono bibliotekų.
6. Vykdyta metodinė pagalba regiono bibliotekoms skaitmeninimo klausimais. Suteikta 180
konsultacijų (planuota 100).

III. Dokumentų fondas:
1. Bibliotekos informacijos išteklių fondas formuotas dokumentais, sukurtais analoginiu ir
skaitmeniniu pavidalu, organizuota naudojimosi jais prieiga; bibliotekos fondas atnaujintas
naujais, aktualiais, kultūrinę ir meninę vertę turinčiais dokumentais; racionaliai panaudotos
lėšos įsigyjant leidinius, atitinkančius vartotojų poreikius; vykdytas fondų tvarkymas ir gerintas
informacijos išteklių prieinamumas.
2. Pildyti, tvarkyti, sisteminti ir kataloguoti Kraštotyros, Rankraščių ir archyvų, Klaipėdos
fotoarchyvo fondai.
3. Atliktas bibliotekos informacinių išteklių organizavimo tyrimas: tyrimo tikslas - KLAVB

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

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

10

18,34

183%

11

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

15488

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

998

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

284126

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

2127

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

5161

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

90

90,91

101%

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

10

Per tarpbibliotekinį
abonementą įvykdytų užklausų
dalis (proc.)

98

95,60

98%

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų
skaičius (vnt.)

91

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų užklausų
skaičius (vnt.)

87

Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose
duomenų bazėse peržiūrėtų
turinio vienetų skaičiaus pokytis

0,5

46,82

9365%

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

9715

Rodiklio pokyčius įtakojo projekto
„Visuomenės poreikius atitinkančios
virtualios kultūrinės erdvės
plėtra“pratęsimas, kurio metu buvo įtarbinti
papildomi darbuotojai projekte.

Rodiklis viršytas dėl: 1) regiono
bibliotekoms vykdytų mokymų „Duomenų
bazių naudojimas ir viešinimas“. Bibliotekų
darbuotojai geriau įsisavino Counter5
statistikos standartą, aktyviau teikė

3. Atliktas bibliotekos informacinių išteklių organizavimo tyrimas: tyrimo tikslas - KLAVB
turinio vienetų skaičiaus pokytis
fondas ir jo panauda, aktualumas.
lyginant su praėjusiais metais
4. Atliktas KLAVB fondo atitikimo vartotojų poreikiams tyrimas (vartotojų apklausa).
(proc.)
5. Vartotojams suteikta prieiga naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, teikta išsami
informacija apie šias galimybes, inicijuoti ir vesti mokymai, teiktos konsultacijos informacijos
paieškos klausimais, skatinant naudojimąsi elektroniniais informacijos ištekliais.
6. Vykdyta tarpbibliotekinio (TBA) skolinimo paslauga vartotojams ir regiono bibliotekoms.

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1. Vykdytos skaitmeninio raštingumo, medijų ir informacinio raštingumo, naujų skaitmeninių
inovacijų naudojimosi mokymų programos skirtingoms gyventojų grupėms („Kaip naudotis
bibliotekos elektroniniais ištekliais ir duomenų bazėmis“; „Pirmieji žingsniai ieškant darbo gyvenimo aprašymas“; „Kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu“). Individualiai ir
grupėse apmokyta 4562 gyventojai.
2. Vykdyta edukacinė veikla skirtingoms tikslinėms grupėms, įgyvendinant jau turimas bei
naujai sukurtas edukacines programas (20 edukacinių programų, iš jų 3 naujos).
3. Įgyvendinant projektą „Kultūros palikimo beieškant: Klaipėdos miesto biblioteka 1920-1945“
vykdyta edukacija „Knygos ženklai“ (15 edukacinių užsiėmimų, planuota 7; 267 dalyviai).
4. Vykdyta edukacinė ekskursija „Literatūrinė Klaipėda tarpukariu“ (8 ekskursijos, planuotos 3;
106 dalyviai).

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

#DIV/0!

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

#DIV/0!

Apmokytų gyventojų skaičius
(žm.), iš jų:

Virtualiu būdu apmokytų
gyventojų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius
(žm.)

14264

statistikos standartą, aktyviau teikė
konsultacijas vartotojams; 2) Pradėtos
naujai prenumeruoti duomenų bazės BNS;
3) Duomenų bazių tiekėjų/leidėjų rengiamų
mokymų bibliotekos darbuotojams.

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių skaičius
(žm.), iš jų:

2945

Virtualių skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių
skaičius (žm.)

192

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

1128

Rodiklį įtakojo Covid-19 pandemijos metu
įvesti apribojimai. Ne visas mokymų turinys
(mokymai pradedantiesiems) tikslinėms
grupėms (senjorai, vyresnio amžiaus grupių
atstovai) buvo galimas ir pritaikomas, kaip
virtualūs mokymai.

Virtualių medijų ir informacinio raštingumo
mokymų dalyvių skaičius (žm.)

856

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

489

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

#DIV/0!

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

#DIV/0!

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

5730

1146

1815

4562

1048

2756

80%

91%

152%

Virtualių kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

0

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

3

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

1

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir
mokinių skaičius (žm.)

2113

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų
skaičius (žm.)

14

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

12

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

22

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius (žm.)

595

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

145

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

105

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

2

Siekiant pasieti planuotas reikšmes bei
didinti bibliotekos teikiamų edukacinių
paslaugų žinomumą, atlaisvinus Covid-19
pandemijos metu nustatytus ribojimus
neformaliam švietimui buvo aktyviai
vykdomos edukacinės veiklos tiek
bibliotekoje, tiek už bibliotekos ribų
(švietimo įstaigos).

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

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

Bendras lankytojų skaičius (žm.)

1560

320000

1365

258116

88%

81%

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

1

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

2

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

36

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

57

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

20

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

3

Lankytojų skaičius (žm.)

129685

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

128431

Siekiant didinti bibliotekos teikiamų
edukacinių paslaugų žinomumą, atlaisvinus
Covid-19 pandemijos metu nustatytus
ribojimus neformaliam švietimui buvo
aktyviai vykdomos edukacinės veiklos tiek
bibliotekoje, tiek už bibliotekos ribų
(švietimo įstaigos), todėl sumažėjo
edukacijų dalyvių skaičius virtualioje
platformoje.

Rodikliui įtakos turėjo susidariusi situacija
Covid-19 pandemijos metu. Ne visos
lankytojų grupės tikslingai prisitaikė prie
reikalavimų, kuriuos buvo įpareigota taikyti
biblioteka.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Parengtas priemonių, gerinančių KLAVB vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, planas 2021
m.
2. Parengtas Edžio Jurčio fotografijų albumas „Būti šalia“, skirtas pristatyti fotografo kūrybai.
3. Tobulintos esamos ir teiktos naujos paslaugos TVRC: 1) Atnaujinta interneto svetainės
struktūra ir turinys; 2) Įdiegta rezervacinė sistema; 3) Parengta kultūrinė programa
rezidentams.
4. Koordinuotos savitarnos sistemos ir bekontaktės bibliotekos paslaugos: 1) PC „Akropolis“
prie Skaitomato (buv. Knygomatas) įrengta leidinių grąžinimo dėžė; 2) Bibliotekos teritorijoje
įrengtas Knygomatas - leidinių atsiėmimo terminalas; 3) Pradėta teikti bekontaktė knygų
pristatymo į namus paslauga.
5. Įgyvendintos 7 paslaugos (iš jų 3 naujos), įtrauktos į Kultūros paso rinkinį (planuotos 6): 1)
Spaustuvės detektyvas: Gutenbergo kodas; 2) Knygų įrišimo dirbtuvės: vieno taško istorija; 3)
Herbas mano klasei; 4) Žodžių mūšis; 5) Popieriaus gamybos dirbtuvės; 6) Fantastinė istorija –
dalis tavęs; 7) Aš/Mes kaip tekstas, forma ir struktūros.
6. Asmenims, turintiems negalią pritaikytų paslaugų – 8 (iš jų 3 naujos: universalios edukacinės
skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai" pritaikytos specialiųjų poreikių asmenims paketo
paruošimas: metodinė priemonė ir priemonių paketas; Bendravimo kortelių rinkiniai, kaip
alternatyvios bendravimo priemonės asmenims, turintiems komunikacijų sutrikimų;
internetinis puslapis „Biblioteka visiems" (struktūros ir turinio pateikimas bei priežiūra).
7. Atidaryta ekspozicinė erdvė - nišinė meno galerija Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriuje.
8. Pradėtos organizuoti integruotos pamokos (naudojant bibliotekos erdves ir resursus).
9. Vykdyta kultūrinė veikla (interaktyvūs žaidimai, renginiai, knygų pristatymai, susitikimai ir
diskusijos su rašytojais ir kt.) - 152 kultūriniai ir informaciniai renginiai, 7006 dalyviai.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius
(vnt.)

11

16

145%

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

4

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

12

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

19

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

126

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

26

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose renginiuose
skaičius (vnt.)

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

6

7

117%

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

Siekiant didinti bibliotekos paslaugų
prieinamumą bei tikslingai nustačius veiklos
kryptis pasiekti ir viršyti planuoti rodikliai.
Rodiklių pokyčius įtakojo sėkmingai
finansuotos projektinės paraiškos,
atnaujintos bei patobulintos bibliotekos
paslaugos.

3256

7

Rodiklio pokyčius įtakojo sėkmingas
bibliotekos paslaugų integravimas į
Kultūros paso programas bei Kultūros paso
paslaugų paraiškų patvirtinimas.

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

8

8

100%

II. Tarptautiškumas:
1. Įgyvendinti tarptautiniai projektai: 1) Erasmus: „Naujos kompetencijos bibliotekininkams
vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą”; 2) „Literatūros vertimų virtuvė 2021“; 3) Šiaurės
šalių kultūros fondo „Nordic Culture Point“ projektas ,,Artist Rezidencies I“; 4-5) Erasmus+
programos tarptautiniai mobilumo 2 projektai; 6) „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo
skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“; 7-8) IX Klaipėdos
knygų mugė (2 projektai).
2. Dalyvauta tarptautiniuose projektuose: 1) programos Nordplus veiklos projektui „My Green
Identity“; 2) Europos Solidarumo korpuso projektas "If You See a Need, Take the Lead"
(priimant savanorę iš Ukrainos).
3. Bendradarbiauta su AdM draugija (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.)
aktualinant kraštotyrinę informaciją, leidžiant knygas bei rengiant parodas.

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

10

10

100%

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
Bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis (muziejais, teatrais, kultūros centrais,
leidyklomis, bendruomenėmis, verslo organizacijomis ir kt.) stiprinti partnerystės ryšiai, bendrų
kultūros produktų ir veiklos sklaida, prieinamumas bibliotekos vartotojams ir visuomenei.
Didieji KLAVB renginiai/iniciatyvos, įgyvendinti su partneriais: 1) IX Klaipėdos knygų mugė; 2)
Iniciatyva „Keliaujanti biblioteka“; 3) Kalėdų eglučių kiemelio akcija; 4) Projekto „Atsakinga
partnerystė: EKO šventės“ veiklos; 5) Kazachstano Respublikos ambasados parodos atidarymas
„Semipalatinsko poligono uždarymo sukaktuvės“; 6) Prancūzų instituto Lietuvoje renginių
ciklas; 5) Jurgiui Pabrėžai atminti skirta iniciatyva - ekspedicija ir kt.

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

150

182

0

121%

IV. Rinkodara:
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
1. Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis (90,4 proc.) ir rekomendavimo apsilankyti (vnt.)
bibliotekoje indeksas (94 proc.) apskaičiuotas remiantis 2020 m. įgyvendintu vartotojų
pasitenkinimo bibliotekos teikiamomis paslaugomis tyrimu.
2. Aktyviai komunikuota su bibliotekos administruojamų socialinių tinklų sekėjais (atsakytos
239 informacinės užklausos), dalintis informacija, skelbti konkursai, viktorinos, akcijos ir kt.,
taip pritraukiant naujus soc. tinklų sekėjus (11022 sekėjai Facebook, Youtube, Instagram soc.
tinklai).
3. Atliktas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos identiteto tyrimas, kuris
padėjo sudėlioti savrbiausius KLAVB identiteto akcentus ir pamatyti bibliotekos reikšmę
darbuotojų, regiono bibliotekų, partnerių, vartotojų ir tyrėjų akimis.

0

#DIV/0!

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Bibliotekoje ir/ar jos
1. Organizuota ir vykdyta savanoriška veikla, siekiant skatinti gyventojų aktyvumą ir pilietinių renginiuose bent kartą dirbusių
iniciatyvų įgyvendinimą, dalyvaujant bibliotekos veiklose.
savanorių skaičius (žm.)
2. Vykdytas tarptautinis Europos solidarumo korpuso savanorystės projektas „If You See a
Need, Take the Lead“ - prie bibliotekos veiklų prisidėjo savanorė iš Ukrainos.
3. Vykdyti savanorystės veiklas pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“, siekiant mažinti
informacinę atskirtį tarp vyresnio amžiaus žmonių (gebėjimai naudotis išmaniaisiais įrenginiais
bei internetu).

75

38

51%

97

97

100%

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

8

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

2

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

55

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

56

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

28

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

43

Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose
tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

11022

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

122825

Rodiklio pokyčius įtakojo: 1) sprendimas dėl
patekimo į atvirus bibliotekos fondus
patekimo ribojimas; 2) moksleiviams
mokymas vyko nuotoliniu būdu ir mokyklos,
taikiusios savanoriavimo idėją (socialines
valandas) mokykloje ar kitoje miesto
organizacijoje nebereikalavo vykdyti šios
veiklos.

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Organizuotas KLAVB darbuotojų pasitenkinimo darbu bei mikroklimatu tyrimas (rezultatai
bus pristatyti 2022 m. I ketv.).
2. Parengta adaptavimo programa (paskaitų ciklas) naujiems darbuotojams, siekiant įtraukti
juos į bibliotekos vykdomas veiklas KLAVB ir regione.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Rodiklis viršytas dėl sėkmingai
įgyvendinamų ilgalaikių bei naujų
partnerysčių projektuose.

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
(vnt.)

99

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

99

juos į bibliotekos vykdomas veiklas KLAVB ir regione.
3. Organizuota KLAVB specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikių apklausa.
4. Organizuota KLAVB regiono specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikių apklausa.
5. Įgyvendinta 2020 m. gruodžio 14 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-99 patvirtinta ir
su steigėju, Kultūros ministerija, suderinta nauja („Dėl Klaipėdos apskrities Ievos Somonaitytės
viešosios bibliotekos organizacinės struktūros" rašto
Nr. 2020-12-03 S2-3558) Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos
organizacinė struktūra.

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

Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Tęstas projektas „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas“ (KLAVB
darbuotojai su AVBA parengė 3 metodines priemone, planuota 2: 1) Edukacinių renginių
organizavimas; 2) Kultūrinių renginių organizavimas; 3) Medijų raštingumas).
2. Įgyvendintas projektas „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos
naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę“ (rengti 5 mokymai dirbti su
modernizuojama LIBIS sistema, po jų regione apmokyti 633 bibliotekininkai).
3. Bendradarbiaujant su LNB įgyvendintas projektas „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“.
Atrinktos ir įgyvendintos 6 biblioterapijos idėjos sprendžiant socialinės atskirties problemas ir
didinant kultūros prieinamumą visuomenei.
4. Parengta projekto paraiška, skirta KLAVB lektorių kompetencijų stiprinimui „Sutelktinio
finansavimo valdymas: nuo idėjos iki įgyvendinimo“.

0,27

10

0,27

10,00

99%

100%

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

21

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

77

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

77

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

2

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

9

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

1245930

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

955166

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)

80

78,00

98%

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

78

Išlaidos vieno darbuotojo
kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

53

18,18

34%

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

1800

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
įmokos) (eurai)

45000

45335,21

101%

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas
paslaugas (eurai), iš jų:

1177,81

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

0

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

0

Rodiklio pokyčius įtakojo susidariusios
Codid-19 pandemijos metu nuotoliniu būdu
vykstantys susitikimai, susirinkimai,
mokymai. Didelė dalis mokymų turinio
(teikiamo nuotoliniu būdu) buvo
nemokamas.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos: Lėšos pateikiamos pagal gautas 2021 m. valstybės biudžeto
lėšas, uždirbtas pajamas iš pajamų įmokų, gautą projektinį finansavimą.

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

70000

130422,89

186%

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)
Gauta parama pinigais (eurai)
Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

44157,4
106015,94 Rodiklio pokyčius įtakojo puoselėjami ir
palaikomi glaudūs partnerystės ryšiai su
24406,95 Amerikos ambasada (organizuojami
atstovavimo, kultūriniai renginiai, parodos,
susitikimai bei diskusijos visuomenei
0
svarbiomis temomis). Siekiant suaktyvinti
bei atrasti naujas bendradarbiavimo
galimybes bei formas 2021 m. KLAVB teikus
paraišką Amerikos ambasadai ir JAV
Valstybės departamentui finansavimui
gauti, siekiant įrengti American Corner
(Amerikos skaityklą), gauta 29200,00 eur
subsidija, iš kurios 80 proc. sumos
(22984,00 eur) jau 2021 m. III ketv. pervesta
į bibliotekos sąskaitą.

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
Bibliotekos turtas naudojamas pagal numatytą ir su steigėju suderintą veiklą.

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

9,6

10,23

94%

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)
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)

II. Kilnojamo turto valdymas:
Bibliotekos veikloje efektyviai naudoti bibliotekos patikėjimo teise valdomos 2 transporto
priemonės (2 lengvieji automobiliai).

Įstaigos naudojamos vienos
tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina
(eurai)

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

3000

0,35

2300,00

0,21

130%

169%

7451,01

146,13

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

74712,17

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

0

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto
priemonės (vnt.), iš jų:

2

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.)

2

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

0

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto
priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

22256

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto
priemonių išlaidų dydis (eurai)

4600

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių
išlaikymo išlaidos (eurai)

4600

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka investucinių projektų ataskaitiniais
metais nevykdė.

Investicijų projekto X
įgyvendinimo pažanga (proc.)

x

0,00

#VALUE!

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

0
0

Investicijų projekto Y
įgyvendinimo pažanga (proc.)

x

0,00

#VALUE!

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

0
0

Bibliotekos direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos)

Laura Juchnevič
(parašas)

(Vardas Pavardė)

Buvo ištaisyta 2021 m. veiklos plane
padaryta techninė klaida.

Rodiklį įtakojo kelionių, komandiruočių
apribojimas vykstant nuotolinėms veikloms:
susirinkimams, mokymams,
konferencijoms. Nebuvo neplanuotų
papildomų išlaidų transporto priemonių
remonto darbams.

Rodiklį įtakojo kelionių, komandiruočių
apribojimas vykstant nuotolinėms veikloms:
susirinkimams, mokymams,
konferencijoms. Nebuvo neplanuotų
papildomų išlaidų transporto priemonių
remonto darbams.

