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2019 m.  Šiaulių  rajono savivaldybės  viešoji  biblioteka  (toliau  kartu  su  26  struktūriniais
teritoriniais padaliniais (bibliotekomis) – ŠRSVB) didžiausią dėmesį skyrė išsikeltiems tikslams bei
uždaviniams įgyvendinti: gyventojų sutelkimui į bibliotekas, informacinės, kultūrinės ir virtualios
aplinkos kūrimui,  skatino bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei
motyvaciją  dalyvauti  mokymosi  visą  gyvenimą  procese,  tobulino  tradicines  ir  kūrė  naujas
paslaugas,  užtikrino  prieigą  prie  informacijos  šaltinių,  sistemingai  tobulino  darbuotojų
kompetencijas, diegė inovacijas. 

Metai  buvo  sėkmingi:  pagal  veiklos  plane  numatytus  prioritetus  pasiekėme  planuotų
rezultatų. Ataskaitiniais metais ŠRSVB sutelkė daugiau nei 7 tūkst. vartotojų, iš jų naujai registruoti
vartotojai  sudarė daugiau nei  17 proc.  Bibliotekose lankytojai  naudojosi  universaliu  dokumentų
fondu, kuris buvo papildytas 9,6 proc. dokumentų daugiau, nei planuota. ŠRSVB interneto svetaine
http://biblioteka.w3.lt  per  metus  pasinaudojo  apie  94  tūkst.  lankytojų.  Vartotojų  paslaugoms
pasiūlyta teminė, citatų kartotekos, LIBIS elektroninis katalogas,  lietuviškos ir užsienio duomenų
bazės: NAXOS Music Library, EBSCO Publishing, Infolex, Vyturys.

Siekiant sudaryti geresnes prieigos prie informacijos išteklių galimybes, Kuršėnų Daugėlių
pagrindinėje  mokykloje  įsteigtas  Daugėlių  išorinis  knygų  aptarnavimo  punktas,  Daugėlių
mikrorajone  ir  Kuršėnų  mieste  pastatytos  4  lauko  bibliotekėlės,  Kuršėnų  autobusų  parko
visuomeniniame transporte keleivių patogumui atsirado 2 knygų ir periodikos krepšiai.

2019  m.  sulaukta  daugiau  lankytojų  nei  ankstesniaisiais  metais  (6,9 proc.).  Jie  buvo
pakviesti  į  įvairaus  pobūdžio  kultūrinius-šviečiamuosius,  pažintinius,  puoselėjančius  skaitymo
kultūrą renginius. Suorganizuota daugiau nei 1 tūkst. renginių, iš jų beveik pusė – įvairių kolekcijų,
literatūros  ir  vaizduojamojo  meno  parodos.  ŠRSVB  ne  kartą  dalyvavo  miesto  ir  gyvenviečių
šventėse, knygų mugėse, buvo kai kurių iš jų iniciatorė ir organizatorė. Visa tai rodo bibliotekos
bendruomeniškumą, atvirumą.  

Nuošalyje neliko ir jaunimas. Šiam organizuotos įvairaus pobūdžio edukacinės pamokos,
kūrybinės  technologijų  dirbtuvės,  kino  pažinimo  veiklos,  sudarytos  sąlygos  plėsti  saviraiškos
galimybes,  realizuoti  savo  kūrybines  idėjas  bibliotekos  erdvėje.  Kuršėnų  Vytauto  Vitkausko
bibliotekoje veikė „Eurodesk“ atstovybė Šiaulių rajone,  kuri  skatino jaunų žmonių pilietiškumą,
sąmoningumą,  motyvaciją  įsitraukti  į  visuomenės  gyvenimą,  koordinavo  jaunimo  savanorišką
veiklą. 

Kalbant apie  projektinę veiklą,  biblioteka inicijavo ir  vykdė 7 projektus,  skirtus įvairaus
amžiaus ir poreikių lankytojams, įsisavinta 54 000 eurų projektinės paramos lėšų. ŠRSVB aktyviai
įsitraukė į daugumą šalies bibliotekų jungiančius projektus: „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. 2019 m. skaitmeninio raštingumo mokėsi
daugiau  nei  500  rajono  gyventojų  pagal  pradedančiųjų  ir  pažengusiųjų  mokymo  programas.
Vykdant projekto veiklas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos suaugusiųjų aptarnavimo ir vaikų
literatūros skyriuose, Ginkūnų bei Kairių padaliniuose įrengtos patalpos naujai techninei įrangai ir
specifiniams  informacinių  technologijų  paketams  patalpinti,  saugiai  juos  eksploatuoti.  Projekto
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metu gauti kūrybiniai, inžineriniai ir programavimo paketai, tai ir robotai, konstruktoriai, dronai, 3D
spausdintuvai,  grafinės  planšetės,  stacionarūs  kompiuteriai  ir  kt.  Gautos  priemonės  suteikia
galimybę  plėsti  bibliotekos  teikiamas  inovatyvias  paslaugas.  Per  metus  ŠRSVB  atnaujinti  25
kompiuteriai, 4 daugiafunkciai įrenginiai. 

Per praėjusius metus ŠRSVB vykdė ir leidybinę veiklą. Išleisti du leidiniai: Šiaurės Lietuvos
šviesuolio,  rašytojo,  kraštotyrininko Antano Budzinsko rinktinė  ,,Vienatvė  –  draugė mano...“  ir
Jono  Nekrašiaus  žinynas  „Šiaulietiška  spauda  XVI–XXI  a.  Leidybos,  platinimo  ir  saugojimo
įstaigos“. 

Ataskaitiniais metais ŠRSVB išlaikė stabilų bibliotekų tinklą, užbaigė Lietuvos integralios
bibliotekų  informacinės  sistemos  (LIBIS)  Skaitytojų  aptarnavimo  posistemės  įdiegimą,  kuomet
vartotojai gali per vieningą prieigą naudojantis įvairiais įrenginiais skolintis elektroninius leidinius
visose  šalies  bibliotekose,  skaityti  el.  leidinius  internetiniu  režimu.  Kalbant  apie  inovatyvias
technologijas, paminėtina 2019 m. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje įdiegta moderni radijo
bangomis su identifikavimo atmintimi valdoma skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos sistema,
kuri suteiks galimybę turėti informaciją apie leidinį su jo išdavimo ir grąžinimo apskaita, registruos
lankytojų srautą, užtikrins knygų saugumą.

Atsižvelgiant  į  technologinio  atnaujinimo  perspektyvą  ir  paslaugų  pasiūlos  plėtrą,
pasirūpinta  darbuotojų  kvalifikacijos  tobulinimo  poreikiais.  Per  praėjusius  metus  ŠRSVB
darbuotojai  161  val.  kėlė  kvalifikaciją  įvairiais  lygmenimis,  stiprino  savo  profesines,  IKT  bei
vadybines  kompetencijas.  Keturios  darbuotojos  studijuoja  Šiaulių  valstybinės  kolegijos
Informacijos valdymo programoje, viena – Šiaulių universitete antrosios pakopos magistro studijų I
kurse. Vertinant ŠRSVB darbuotojų 2019 m. veiklos užduočių pasiektus rezultatus, darbuotojai turi
pakankamai kompetencijų vykdyti funkcijas, numatytas pareigybės aprašymuose.

2019 m. Varputėnų, Voveriškių, Paežerių ir Žarėnų bibliotekos perkeltos į kitas, jaukias ir
erdvesnes  patalpas.  Atnaujintas  Kairių,  Meškuičių,  Voveriškių  ir  Žadžiūnų  bibliotekų  erdvių
interjeras bei informacinė-technologinė įranga. Bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra
vykdyta atliepiant visuomenės poreikius ir naudojant turimus resursus bei įgyvendinant projektus.

Siekiant  didinti  ŠRSVB  veiklos  efektyvumą,  sėkmingai  buvo  stiprinamas  ir  plečiamas
bendradarbiavimas  su  kultūros,  švietimo  ir  informacijos  lauke  veikiančiomis  savivaldybės
įstaigomis, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka bei Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka. 

2019  m.  bibliotekos  veikla  buvo  ne  tik  pastebėta,  bet  ir  įvertinta  Lietuvos  Respublikos
Prezidento,  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  padėkomis.  Kužių  struktūrinis  teritorinis
padalinys Viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorijoje nominuotas kaip Netradicinė biblioteka
2018 ir jai įteiktas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos apdovanojimas.
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I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Politiniai veiksniai: ŠRSVB yra biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros
ir  švietimo  srityse,  kaupianti  ir  sauganti  universalų  Šiaulių  rajono  savivaldybės  bendruomenės
poreikius  tenkinantį  dokumentų  fondą,  teikianti  gyventojams informacijos  ir  viešosios  interneto
prieigos  paslaugas,  vykdanti  kraštotyros,  sociokultūrinės  edukacijos,  skaitymo  skatinimo,
informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo veiklas.

Bibliotekos veiklą ataskaitiniu laikotarpiu įtakojo LR Seimo patvirtintos Lietuvos kultūros
politikos kaitos gairės, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų patvirtinta Skaitymo skatinimo
2019–2024  m.  programa ir  Skaitymo  skatinimo  programos  2019–2021  metų  veiksmų  planas,
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
dienotvarkė“ ir  Regionų kultūros  plėtros  2012–2020 metų programoje iškelti  tikslai,  Bibliotekų
plėtros  strateginės  kryptys  2016−2022  metams,  2017–2020  metų  plano  dėl  Lietuvos  valstybės
atkūrimo  šimtmečio  minėjimo  programos  įgyvendinimo  Šiaulių  rajone  nuostatos,  savivaldybės
strateginiuose dokumentuose ir ŠRSVB nuostatuose iškelti tikslai bei uždaviniai. Planuojant veiklas
ir  organizuojant  renginius  vadovavomės  LR Seimo nutarimais,  kuriais  2019 m. buvo paskelbti:
Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Lietuvos
valstybės  prezidento  Antano  Smetonos,  Pasaulio  lietuvių,  Juozo  Naujalio,  Lietuvos
nepriklausomybės  kovų atminimo,  Vietovardžių,  Jono Žemaičio-Vytauto  ir  Laikinosios  sostinės
atminimo metais. 

Socialiniai  ir  (arba) ekonominiai veiksniai:  Ataskaitiniais  metais  dėl persikėlimo į naujas
patalpas apie 3 mėn. nedirbo Varputėnų ir Voveriškių bibliotekos. Žadžiūnų biblioteka dėl pastato
renovacijos visus metus teikė tik dokumentų skolinimosi į namus paslaugą. Vasario mėn. viešame
aukcione  parduotas  buvusios  Žarėnų  mokyklos  pastatas,  kuriame  savo  veiklą  vykdė  Žarėnų
struktūrinis teritorinis padalinys. Siekiant mažinti socialinę atskirtį, nuspręsta Žarėnų ir aplinkinių
kaimų  bendruomenėms  užtikrinti  informacinių,  ugdymo,  švietimo  paslaugų  prieinamumą,  tad
organizuotas  negyvenamųjų  patalpų  nuomos  viešasis  pirkimas,  bibliotekos  veikla   atnaujinta
gegužės  mėn.  Per  ataskaitinius  metus  dėl  laikino  nedarbingumo  nedirbta  793  dienas,  t.  y.
vidutiniškai 3 darbuotojai visus metus nedirbo.
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ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

2 strateginis tikslas: SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR
SVEIKA VISUOMENĖ

2. uždavinys: Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą

Priemonės
pavadinimas

Pasiekti
rezultatai

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)

Asignavi-
mų planas

Asignavimų
planas*,
įskaitant

patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudota
asignavimų

Panaudota
asignavimų

nuo
asignavimų,

nurodytų
asignavimų

plane, įskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui,

dalis (proc.)**
1 2 3 4 5 6

Didinti vaikų 
neformaliojo 
ugdymo 
prieinamumą 
Šiaulių rajone

1.Vaikams 
skirtų renginių 
suorganizuota 
169 daugiau, 
nei planuota. 
2.Trys 
edukacinės 
programos 
įtrauktos į 
kultūros paso 
paslaugas.

21180,00 31080,00 31080,00 100

3. uždavinys: Skatinti mokymąsi visą gyvenimą

Didinti 
suaugusiųjų 
neformaliojo 
švietimo 
paslaugų 
įvairovę 
Šiaulių rajone

1. Suaugusiųjų
vartotojų 
skaičius 12,8 
proc. didesnis, 
nei buvo 
planuota.
2. Per 2019 m. 
išduota 185134
fiz.vnt. 
dokumentų.
3. Lankomu-
mas padidėjo 
0,4 ir siekia 
12,3.
4. Virtualių 
apsilankymų 
skaičius -  
94363 kartai. 
5. Atsakytų 
informacinių 
-bibliografinių 
užklausų 

0,00 30500,00 30500,00 100
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skaičius 4589, 
t. y. 8,54 proc. 
daugiau nei 
planuota.

Skleisti 
informaciją 
apie mokymąsi
visą gyvenimą 
galimybes 
Šiaulių rajono 
savivaldybėje

Edukacinių 
užsiėmimų, 
renginių, 
skatinančių 
verslumą per 
amatus ir 
rankdarbystę, 
suorganizuota 
75.

Iš jų ES ir kita tarptautinė 
finansinė parama

0,00 0,00 0,00 0

21180,00 61580,00 61580,00 100
*  Jeigu  asignavimų  plane,  įskaitant  patikslinimus  ataskaitiniam  laikotarpiui,  asignavimai  didėja  ar
mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai
paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.
**  Jeigu  asignavimų  panaudojimo  procento  nuokrypiai  viršija  10  proc.,  jie  ir  jų  priežastys  trumpai
paaiškinami po lentele.
PAAIŠKINIMAS*: asignavimų planas padidėjo 40400 Eur Kultūros rėmimo fondo lėšomis, gavus dalinį
finansavimą projektams: „Skaityk ir veik!“, „Medijos - kūrybinės technologijų dirbtuvės“, „Skaitytojų
aptarnavimo  technologinės  sistemos  įrengimas  Kuršėnų  Vytauto  Vitkausko  bibliotekoje“,  „Knygos
„Knygos ir spaudos įstaigos Šiaulių mieste ir rajone (XVI-XXI a. pradžia) leidyba“, „Neatrastas Antanas
Budzinskas: literatas, kraštotyrininkas, Šakynos krašto šviesuolis“.
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2 strateginis tikslas: PILIETIŠKOS IR KŪRYBINGOS VISUOMENĖS UGDYMAS 

1 uždavinys: Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bei neformalias jaunimo
veiklas 

Priemonės
pavadinimas

Pasiekti
rezultatai

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)

Asignavi-
mų planas

Asignavimų
planas*,
įskaitant

patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudota
asignavimų

Panaudota 
asignavimų nuo
asignavimų, 
nurodytų 
asignavimų 
plane, įskaitant
patikslinimus 
ataskaitiniam 
laikotarpiui, 
dalis (proc.)**

1 2 3 4 5 6
Vykdyti jaunimo 
užimtumo, 
neformaliojo 
ugdymo bei 
neformalias 
jaunimo veiklas 
Šiaulių rajone

Suorganizuot
a 50 renginių,
įtraukiančių 
jaunimą į 
pažintinę, 
kūrybinę 
veiklą.

Skatinti ir remti 
jaunimo 
savanorystę 
Šiaulių rajone 

5 jaunuoliai 
savanoriavo 
renginiuose, 
projektinėje 
veikloje.

Atnaujinti ir plėsti
Šiaulių rajono 
savivaldybės 
kultūros įstaigų 
informacinių 
technologijų ir 
materialinę 
aplinką

1. Padalinių, 
kuriuose 
atnaujinta ir 
(arba) išplėsta
informacinių 
technologijų 
aplinka 
skaičius 4.
2. Įsigytų 
mokymo ir 
edukacinių 
priemonių 
skaičius 10.
3. Atnaujintų 
interneto ir 
ryšio tiekimo 
paslaugų 
skaičius 27.

18000,00 18000,00 18000,00 100

Formuoti Meškuičių 
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kultūrines erdves 
Šiaulių rajone, jas
pritaikant įvairių 
renginių 
organizavimui, 
meno 
ekspozicijoms, 
kultūros 
poreikiams

bibliotekoje 
įrengta 
inovatyvi 
erdvė, skirta 
vaikams.

0,00 5600,00 5600,00 100

3 uždavinys: Plėtoti rajono kultūrinę veiklą 

Organizuoti ir 
vykdyti Šiaulių 
rajono 
kraštotyrinius 
tyrimus, 
ekspedicijas

1. Parengta 
18 kraštotyros
parodų;
2. Parengtas 
21tęstinis ir 
papildytas 
kraštotyros 
darbas bei 31 
naujas  
kraštotyros 
darbas.

0,00 8000,00 8000,00 100

Vykdyti 
tarptautinius, 
regioninius, 
respublikinius, 
rajoninius 
kultūros 
projektus, skirtus 
Šiaulių rajono 
bendruomenei

Inicijuota 10 
projektų.

Plėtoti Šiaulių 
rajono 
savivaldybės 
kultūros, švietimo
ir kitų įstaigų 
bendradarbiavimą
tarpusavyje ir su 
kitomis šalies bei 
užsienio kultūros 
ir švietimo 
įstaigomis

1.Pasirašytos 
7 sutartys dėl 
bendradarbia-
vimo su 
Šiaulių rajono
savivaldybės 
įstaigomis.
2. Pasirašytos
5 sutartys dėl 
bendradarbia-
vimo su šalies
partneriais.
3. ŠRSVB 
dalyvauja 
Lietuvos 
savivaldybių 
viešųjų 
bibliotekų 
asociacijos ir 
Bibliotekinin-
kų draugijos 
veikloje.

87,00 87,00 87,00 100

1.
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Plėtoti Šiaulių 
rajono kultūrinę 
veiklą, įtraukiant 
socialinę atskirtį 
patiriančius 
asmenis ir jų 
šeimas

Bibliotekoje
yra 1 kompiu-
terizuota
darbo vieta su
spe-cializuota
pro-gramine
įranga
akliesiems  ir
silpnaregiams
2. 
Organizuota 
30 kultūrinių 
renginių ir 
veiklų, skirtų 
socialinę 
atskirtį 
turintiems 
asmenims.

Užtikrinti Šiaulių 
rajono 
savivaldybės 
kultūros įstaigų 
vadovų bei 
kultūros ir meno 
darbuotojų 
atestacijos 
programos 
vykdymą

Įvykdytas 
metinis 
darbuotojų 
vertinimas

Plėtoti Šiaulių 
rajono 
savivaldybės 
kultūros valdymo 
sistemą, 
užtikrinančią 
kultūros 
specialistų 
kompetencijų 
tobulinimą

Kompetencijo
s 
mokymuose, 
kvalifikacijos 
kėlimo 
kursuose, 
seminaruose 
dalyvavo 40 
darbuotojų.

400,00 400,00 400,00 100

Užtikrinti 
kultūros paslaugų 
kokybę ir didinti 
jų prieinamumą 
Šiaulių rajone

Komplektuo-
jamas ir 
tvarkomas 
dokumentų 
fondas:
1. Nurašytų 
dokumentų 
53,8 proc. 
daugiau, nei 
planuota.
2. Automati-
zuotai per 
metus 
parengtų įrašų
skaičius 

539716,50 548516,50 548516,50 100



9

3848;
3. Prenume-
ruotos 4 
duomenų 
bazės: 
INFOLEX,  
NAXOS 
Music 
Library,  
EBSCO 
Publishing, 
„Vyturys“.
4. Mokyta 
skaitmeninio 
raštingumo, 
konsultuota 
3290 kartų.
5. Per metus 
įsigyta  958 
fiz. vnt. doku-
mentų 
daugiau, nei 
planuota.

Iš jų ES ir kita tarptautinė
finansinė parama

0,00 0,00 0,00 0

558203,50 580603,50 580603,50 100
* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui,  asignavimai didėja ar
mažėja  daugiau nei  5  proc.  lyginant  su  asignavimais,  nurodytais  asignavimų plane,  to  priežastys
trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai
paaiškinami po lentele.

PAAIŠKINIMAS*:  asignavimų planas padidėjo13600 Eur Kultūros  rėmimo fondo lėšomis,
gavus  dalinį  finansavimą  projektams:  „Šiaulių  rajono  nykstančių  ir  išnykusių  kaimų
istorijos“,  „Kino pažinimo erdvės  įkūrimas Kuršėnuose“ II  etapas „Kinas + fotomenas“.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-361 padidintas
įstaigos  pajamų  planas  1800  Eur  ir  papildyta  kultūros  plėtros  programa  7000  Eur
savivaldybės  biudžeto  lėšomis  (iš  dalies  atkurtos  tarnybinio  automobilio  „Opel  Vivaro“
įsigijimo išlaidos).
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II SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

2019  m.  ŠRSVB  bibliotekų  sistemą  sudarė:  viešoji  biblioteka  (toliau  –  VB),  neturinti
vartotojų aptarnavimo skyriaus,  ir  26 struktūriniai  teritoriniai  padaliniai  (toliau – bibliotekos):  1
miesto Kuršėnų Vytauto  Vitkausko biblioteka  (toliau – MB), kurią sudaro suaugusiųjų ir  vaikų
literatūros skyriai,  esantys skirtingose patalpose,  ir 25 kaimo bibliotekos (toliau – KB), taip pat
Daugėlių išorinis knygų aptarnavimo punktas. Kurtuvėnų, Šakynos ir Voveriškių bibliotekos yra
įsikūrusios ugdymo įstaigų patalpose. Šakynos ir Voveriškių bibliotekų darbuotojos po pusę darbo
dienos aptarnauja mokyklos ir viešosios bibliotekos vartotojus. 2019 m. vasario 12 d. Šiaulių rajono
savivaldybės  tarybos  sprendimu  Nr.  T-14  nustatytas   didžiausias  leistinas  ŠRSVB  pareigybių
skaičius – 45. 

Ataskaitiniais metais ŠRSVB patvirtintas (su patikslinimais) biudžetas, įskaitant pajamas už
prekes ir paslaugas, buvo 553,6 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti gauta 34,5
tūkst. Eur. Dalyvaudama projektinėje  veikloje ŠRSVB pritraukė (įskaitant ir  savivaldybės dalinį
finansavimą) dar 77,1 tūkst. Eur. 

2019 m. 86,5 proc. steigėjo ŠRSVB skiriamų lėšų sudarė darbuotojų darbo užmokestis ir su
juo susiję mokesčiai, todėl galimybės atnaujinti struktūrinių teritorinių padalinių patalpas, baldus,
užprenumeruoti daugiau periodinių leidinių buvo minimalios (žr. 1 pav.). Dalį problemų, susijusių
su ŠRSVB infrastruktūros atnaujinimu, paslaugų kokybe ir įvairove, padėjo išspręsti investicinio
projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“ metu įgyvendintos priemonės.

86,55 %

4,72 % 6,37 %

2,36 %

BIUDŽETO SĄMATOS STRAIPSNIŲ DALIS

 
Darbo užmokestis (477 
tūkst. Eur)
Komunalinės paslaugos 
(26 tūkst. Eur)
Kitos paslaugos (35,1 
tūkst. Eur)
Transporto priemonių 
įsigijimas (13 tūkst. Eur)

1 pav. 2019 m. gautų asignavimų sudėtis pagal sąmatos straipsnius

Ataskaitiniais  metais  buvo  siekiama  užtikrinti  informacinių  ir  kultūrinių  paslaugų
prieinamumą ir  kokybę visoms savivaldybės  gyventojų  grupėms.  2019 m. ŠRSVB sutelkė 17,8
proc. mikrorajono gyventojų, tai yra 0,1 proc. daugiau nei ankstesniaisiais metais (žr. 1 lentelę).

   

http://biblioteka.w3.lt/wp-content/uploads/2019/02/Tarybos-spr-T-14-pareigybiu-skai%C4%8Dius.pdf
http://biblioteka.w3.lt/wp-content/uploads/2019/02/Tarybos-spr-T-14-pareigybiu-skai%C4%8Dius.pdf
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1 lentelė
Gyventojų ir vartotojų pokyčiai 2015–2019 m.

2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.
Gyventojų  skaičius  pagal
Lietuvos  statistikos  departa-
mento duomenis

41 507 41 221 41 441 41 534 41 780

Gyventojų  skaičius  pagal
seniūnijų duomenis

35 474 36 237 35 625 36 081 40 166

Vartotojų skaičius 7 381 7 259 7 085 7 400 7 456
Sutelkimo procentas:
Nuo  Lietuvos  statistikos  de-
partamento skaičiaus

17,8 17,7 17,2 17,8 17,8

Nuo seniūnijų duomenų 20,8 20,7 19,9 20,5 18,6

Vartotojų skaičius bibliotekose išaugo 1,7 proc., lyginant su 2018 metais. ŠRSVB vartotojų
skaičius ir naudojimasis jos teikiamomis paslaugomis priklauso nuo: bibliotekos darbo laiko, inf-
rastruktūros, paslaugų kokybės, galimybės paslaugas gauti nuotoliniu būdu. Vartotojų sudėtis labai
mažai keičiasi. Aktyviausi – vaikai, pensininkai, bedarbiai, namų šeimininkės, tarnautojai, vienas
kitas verslininkas ar ūkininkas. 2019 m. išaugo vartotojų vaikų skaičius: vaikai mielai naudojasi bi-
bliotekų paslaugomis, dalyvauja organizuojamuose renginiuose, ypač edukaciniuose užsiėmimuose,
projektinėse veiklose (žr. 2 pav.). Ataskaitiniais metais vesti 107 edukaciniai užsiėmimai mokslei-
viams, pasinaudojant Kultūros paso ar Šiaulių miesto kultūros krepšelio paslauga.

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

7400 7085 7259 7381

2331 2315 2171 2304

ŠRSVB VARTOTOJŲ SKAIČIUS

Vartotojų skaičius Vartotojų vaikų skaičius

2 pav. Vartotojų vaikų skaičiaus pokyčiai 2016–2019 m.

Šiaulių  rajono  gyventojams  buvo  sudarytos  galimybės  naudotis  viešaisiais  informacijos
šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar
užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. ŠRSVB vartotojai turėjo lygias teises naudotis
teikiamomis  nemokamomis  ir  mokamomis  paslaugomis  visuomenės  švietimui,  etnokultūrinei,
sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui.  Ataskaitiniais metais
ŠRSVB  paslaugomis  pasinaudota  185441  kartą,  iš  jų  virtualiai  –  94363  kartus  (žr.  3  pav.).
Lankytojai  buvo  pakviesti  į  1274  įvairaus  pobūdžio  renginius,  iš  jų  476  –  įvairių  kolekcijų,
dokumentų  ir  meno  parodos.  Renginiai  buvo  organizuojami  išryškinant  šiuolaikinių  bibliotekų
įvairiapusiškumą, bendruomeniškumą, modernumą, sugebėjimą prisitaikyti  prie kintančių sąlygų.
Savo  bendruomenių  narius  bibliotekininkai  kvietė  į  renginius,  skirtus Juozo  Tumo-Vaižganto,
Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Pasaulio lietuvių, Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo,
Vietovardžių metams  paminėti,  atskleidžiančius  Šiaulių  krašto  literatūrinį  gyvenimą,
reprezentuojančius  rajoną,  pristatančius  įstaigos  edukacinę  veiklą.  Viešuose  interneto  prieigos
taškuose (toliau - VIPT) internetu lankytojai galėjo naudotis nemokamai. Interneto seansų skaičius
struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – 16628.  Taip pat nemokamai buvo galima naudotis
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EBSCO  Publishing,  Naxos  Music  Library,  Infolex  duomenų  bazėmis, suvestiniu elektroniniu
katalogu. 

2018 m. 2019 m.
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3 pav. Lankytojų skaičiaus pokytis 2018–2019 m.

Bendras  lankomumas  ataskaitiniais  metais  buvo  12,3,  tai  yra  0,6  didesnis  nei
ankstesniaisiais metais (žr. 2 lentelę).

    2 lentelė
Lankomumo dinamika 2018–2019 m. 

Bibliotekos
pavadinimas

Bendras lankomumas Vaikų lankomumas

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Miesto biblioteka 9,2 8,9 6,3 6,9
Kaimo biblioteka 12,9 12,3 15,8 14,8
ŠRSVB 12,3 11,7 14,9 13,1

Darbingo  amžiaus  asmenims  išvykstant  į  užsienį,  tebevykstant  emigracijai,  sensta
visuomenė,  todėl  ne visi  bibliotekų vartotojai  dėl prastos sveikatos,  atstumo iki bibliotekos turi
galimybę į ją ateiti.  2019 metais Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno per 8 tūkst. asmenų, vyresnių
nei 65 m., t. y. 19,9 proc. gyventojų. Nestacionarus vartotojų aptarnavimas, knygnešystė vis labiau
populiarėjanti paslauga Šiaulių rajone. Auga knygnešių ir jų aptarnaujamų vartotojų skaičius (žr. 3
lentelę). 

3 lentelė
Nestacionarus vartotojų aptarnavimas 2015–2019 m.

Nestacionarus aptarnavimas 2015 2016 2017 2018 2019
Knygnešių skaičius 102 103 95 133 141
Aptarnaujamų vartotojų skai-

čius

80 132 260 343 362

Knygnešių  nuneštų  leidinių

skaičius

3 921 6 529 7 722 8945 7365

Ataskaitiniais  metais  buvo  siekiama  sudaryti  palankesnes  sąlygas  įvairių  grupių
gyventojams  ugdyti  skaitymo  įgūdžius,  kūrybinį  ir  kritinį  mąstymą,  mokytis  visą  gyvenimą.
Bibliotekos  fondas  2019 m.  papildytas  10958  vnt.  naujų  dokumentų,  iš  jų  6833 vnt.  knygų ir
garsinių  regimųjų,  elektroninių  dokumentų  (žr.  4  lentelę,  4  pav.). Per  metus  įsigyta  958  vnt.
dokumentų daugiau, nei planuota.
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4 lentelė
Įsigytų dokumentų skaičius pagal rūšis

Bibliotekos pavadini-
mas

Iš viso gauta,
(vnt.)

t. sk. pagal rūšis

Grožinė litera-
tūra

Šakinė litera-
tūra

Periodiniai leidiniai
vnt. pavadinimų

skaičius
Viešoji biblioteka 122 13 94 15 4
MB 1390 901 105 384 25
KB 9446 5566 154 3726 34
ŠRSVB 10958 6480 353 4125 34

59,20 %

3,20 %

37,60 %

Grožinė literatūra Šakinė literatūra
Periodiniai leidiniai

4 pav. Įsigytų dokumentų procentinė dalis pagal rūšis

Naujai gautų dokumentų skaičius, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 1378 fiz. vnt., tačiau
nupirkta 120 pavadinimų daugiau įvairesnių leidinių.  Didžiąją fondo dalį bibliotekose sudaro kny-
gos ir serialiniai leidiniai – 90,6 proc., periodiniai leidiniai – 6,4 proc., elektroniniai skaitmeniniai
dokumentai – 0,6 proc., kiti dokumentai 2,4 proc. 2019 m. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos
vaikų literatūros skyriaus fondas pasipildė net 57 garsiniais regimaisiais dokumentais. Didžiąją šių
dokumentų dalį sudaro filmai – 31 vnt. Jie pirkti iš Kultūros rėmimo fondo lėšų. 

Atsižvelgiant  į  tai,  kad  bibliotekos  fondas  papildomas  naujais  leidiniais  už  valstybės
biudžeto lėšas, kurios skiriamos įgyvendinant LR kultūros ministerijos 2018–2020 metų strateginio
veiklos  plano  priemonę  „Aprūpinti  bibliotekas  naujausia  informacija  ir  dokumentais“,  naujų
leidinių  įsigijimo  skaičiaus  tendencija  planuojama  stabili.  Fondo,  kuriame  ataskaitinių  metų
pabaigoje buvo 218,6 tūkst. vnt. ir 145,2 tūkst. pavadinimų dokumentų, lankytojams ataskaitiniais
metais buvo išduota 143,5 tūkst. vnt. dokumentų (žr. 5 lentelę). Nors pagrindinis bibliotekos fondo
komplektavimo  šaltinis  –  valstybės  biudžeto  lėšos,  tačiau  fondą  ataskaitiniais  metais  taip  pat
papildė  iš  įvairių  šaltinių  neatlygintinai  gauti  4226 vnt.  dokumentų,  iš  jų:  768 vnt.  labdaros  ir
paramos  fondo  „Švieskime  vaikus“,  284  vnt.  Lietuvos  Kultūros  rėmimo  fondo  iš  dalies
finansuojamų leidinių, 527 fiz. vnt. „Knygų Kalėdos“ akcijos ir kt.

Šiaulių  rajono savivaldybės biudžeto skirti  15,0 tūkst.  eurų panaudoti  periodinių leidinių
prenumeratai (užprenumeruoti 34 pavadinimų leidiniai: 6 laikraščių ir 28 žurnalų). 

Atrinkus  ir  nurašius  susidėvėjusius,  neaktualaus  turinio  dokumentus,  2019  m.  fondas,
lyginant 

su 2018 m., sumažėjo 11964 fiz. vnt. 
Ataskaitiniais  metais,  lyginant  su  2018  m.,  išduota  3,5  proc.  dokumentų  daugiau  (žr.  5

lentelę).  Vidutiniškai  po  25,1  (+0,5)  dokumento  kiekvienam.  Labiausiai  skaitomi  periodiniai
leidiniai,  tačiau  populiarios  ir  knygos.  Kasmet  vis  labiau  populiarėja  garsinės  knygos vaikams,
DVD filmai, stalo žaidimai.
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    5 lentelė
Dokumentų išduotis 2019 m.

Dokumentų išduotis
Iš viso Į namus Bibliotekoje

vnt. Skirtumas lyginant su 2018
m., (+,-)

vnt. % vnt. %

ŠRSVB, t.sk.: 185134 +6473 138330 74,7 46804 25,3
MB 41637 +6433 26470 63,6 15167 36,4
KB 143497 +40 111860 77,9 31637 22,1

2019 m. bibliotekos vartotojams padarytos  10441 dokumentų kopijos,  tai  yra  22,7 proc.
daugiau  nei  2018  metais,  o  iš  jų:  MB –  1111  vnt.,  KB  –  9330  vnt.  Dažniausiai  tai  buvo  e.
bankininkystėje, e. deklaravimo sistemose sukurti įvairūs dokumentai, moksleivių, studentų rašto
darbai, asmeninių dokumentų, straipsnių iš periodikos kopijos ir pan.

Ataskaitiniais metais ŠRSVB vykdė 7 projektus:
1. „Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos įrengimas Kuršėnų Vytauto Vitkausko

bibliotekoje“. Šio projekto 1 etape ŠRSVB Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje įdiegta inovatyvi ir
pažangi  skaitytojų  aptarnavimo  technologinė  sistema,  kuri  taupys  vartotojų  ir  darbuotojų  laiko
sąnaudas bei resursus, užtikrins atvirųjų fondų apsaugą.

2.  „Knygos „Knygos ir  spaudos įstaigos Šiaulių mieste  ir  rajone (XVI–XXI a.  pradžia)“
leidyba“.  Projekte  išleistas  Jono  Nekrašiaus  ir  kitų  tyrinėtojų  parengtas  Lietuvos  spaudos  ir
knygotyros istorijai svarbių Šiaulių miesto ir rajono leidėjų, knygos įstaigų (leidyklų, bibliotekų,
skaityklų,  knygynų,  kioskų  ir  kt.)  ir  spaudos  (spaustuvių  ir  knygrišyklų),  bei  kolekcininkų  ir
spaudos srities amatininkų per keturis šimtmečius apimantis istorinis-informacinis žinynas. 

3. „Šiaulių rajono nykstančių ir išnykusių  kaimų  istorijos“. Šio projekto vykdymo etape
Šiaulių rajono bibliotekininkai  keliavo po aplinkinius  kaimus,  rinko kraštotyrinę medžiagą apie
nykstančius  ir  jau  išnykusius  kaimus,  užrašė  gyvų  žmonių  pasakojimus,  sistemino  įvairiuose
šaltiniuose  surastą  informaciją  (literatūroje,  duomenų  bazėse,  kraštotyriniuose  kataloguose,
žiniasklaidoje  ir  kt.)  ir  parengė  kraštotyrinius  darbus,  kuriuos  pateikė  ŠRSVB Informacijos  ir
kraštotyros skyriui įtraukti į LIBIS bibliografinę apskaitą. Numatytas šių darbų skaitmeninimas ir
sklaida.  Šiaulių  televizija,  kaip socialinis  projekto partneris,  parengė 13 laidų ciklą  apie Šiaulių
rajone, visose (11) seniūnijose išnykusius arba baigiančius išnykti kaimus ir jų istorijas. 

4. „Skaityk ir veik“. Šiuo projektu Meškuičių padalinys šiuolaikiškas IT ir audiovizualines
bei  edukacines  priemones  panaudojo vaikų skaitymo lavinimui,  smalsumui,  pažinimui  ugdyti.  Į
skaitymo skatinimo ir refleksijos veiklas įtraukti gimnazijos, Dienos centro vaikai, ikimokyklinio
ugdymo, taip pat ir socialinę atskirtį patiriantys vaikai. Tai buvo kūrybinės dirbtuvės, jungiančios
skaitymą, kūrybą ir pramoginę veiklą – edukaciniai susitikimai su knygų autoriais, garsiniai knygų
skaitymai  mažiesiems,  interaktyvių  knygų  parodos  ir  literatūrinės  pamokos,  viktorinos,  kuriose
naudotos interaktyviosios programėlės planšetėse. 

5. „Neatrastas Antanas Budzinskas: literatas, kraštotyrininkas, Šakynos krašto šviesuolis“.
Projektu  įvykdyta  Šiaulių  r.  Šakynos  bibliotekininko,  rašytojo  Antano  Budzinsko  (1940–2006)
rinktinių raštų ir atsiminimų leidyba. 

6. „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose", II etapas „Kinas + fotomenas“. Vykdant
projekto II  etapo veiklas akcentuotas fotomeno ir kūrybiškumo ugdymas, jo panaudojimas kino
mene. Protmūšiuose „Apie kiną“ siekta 10–16 metų socialiai atskirtą jaunimą įtraukti į komandinę
veiklą, ugdyti jų kino vertybių supratimą. Edukacinių kūrybinių užsiėmimų cikle „Kinas ir aš“ trys
pagal  amžių  skirtingos  (iki  15  žmonių)  vaikų  ir  suaugusiųjų  grupės  mokėsi  kino  ir  fotomeno
kūrybos,  vadovaujant  profesionaliems  kino  edukatoriams.  Mokytasi  sukurti  įdomią  filmo  liniją,
intriguojančius bei išskirtinius kadrus, kuriems prireikė ir fotografijos meno komponavimo, siužeto
linijos kadravimo bei planšetės, išmaniojo telefono, kameros ar fotoaparato panaudojimo žinių, taip
pat ir kompiuterinių vaizdo apdorojimo programų ir redagavimo su jomis išmanymo.

7.  „Medijos  –  kūrybinės  technologijų  dirbtuvės“.  Šiuo  projektu  ŠRSVB  siekė  didinti
kūrybinės  raiškos  įvairovę  per  kultūrinių-istorinių  kompiuterinių  žaidimų  sukūrimą,  tobulesnį
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medijų pažinimą ir jų pritaikymą vietovės paveldo identitetui išsaugoti. Projekto veiklomis Šiaulių
r. moksleiviams organizuoti paskaitų ir edukacinių užsiėmimų ciklai apie kompiuterinių žaidimų
kūrimą,  o  vasarą  surengta  kelių  dienų  kūrybinė  žaidimų  kūrimo stovykla  „Tobulėjam kurdami
medijas“,  kurios  metu  buvo  sukurti  konkretūs  informaciniai  žaidimai  vaikams.  Tai  padėjo
informuoti jaunąją kartą, kaip saugiai kurti, naudotis, interpretuoti, teisingai vertinti informaciją jų
pamėgtose IT medijose (žaidimuose, socialiniuose tinkluose). O viena iš kūrybinių medijų formų –
kompiuteriniai žaidimai, buvo populiarūs ne tik laisvalaikiui praleisti, bet ir gebėjimui kūrybiškai
valdyti medijų iššūkius, sukuriant savo – naują, autentišką produktą.

ŠRSVB  taip  pat  įsijungė  į  kitų  organizacijų  inicijuotus  projektus  ir  veiklas.  Projekto
„Regioninė  kompleksinė  skaitymo  skatinimo  programa“  (vykdytojas  regiono  biblioteka)
įgyvendinimo metu įstaigos lankytojai dalyvavo Knygų pristatymo konkurse Šiauliuose. Prisidėjo
prie  projekto  „Skaitymo  iššūkis–2019“  (projekto  vykdytojai:  respublikos  apskričių  viešosios
bibliotekos,  Lietuvos aklųjų biblioteka,  Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija)  veiklų.  Taip pat
buvo  susisteminta  ir  pateikta  informacija,  reikalinga  bendradarbiavimui  projekte  „Gyventojų
skatinimas išmaniai  naudotis  internetu  atnaujintoje  viešosios interneto prieigos  infrastruktūroje“.
Minėtas projektas,  finansuojamas iš  2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų  veiksmų
programos,  tęsis  iki  2021 m. Dalyvaujant  Lietuvos  nacionalinės  Martyno  Mažvydo bibliotekos
projekte  „Visuomenės  poreikius  atitinkančios  virtualios  kultūrinės  erdvės  vystymas“  Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai skaitmeninti pristatyti 24 kraštotyros darbai. 

2019 m. baigta  Lietuvos  integralios  bibliotekų informacinės  sistemos (LIBIS) Skaitytojų
aptarnavimo posistemės plėtra. Ši posistemė įdiegta paskutinėse 10-yje kaimo bibliotekų. Iš viso
LIBIS ir korteliniame  kataloge yra 145211 įrašų. Per metus elektroninis katalogas papildytas 3848
įrašais,  iš  jų:  1726  dokumentų,  2122  analizikos.  Vis  daugiau  gyventojų  naudojasi  Bibliotekos
elektroninio katalogo paslaugomis. Jame ieško leidinių, juos užsako/rezervuoja, pratęsia grąžinimo
terminą,  taip pat  pasinaudoja naujai  gautų dokumentų paieška.  Biblioteka turi  289 darbo vietas
vartotojams, iš jų 99 kompiuterizuotos.  2019 m. bibliotekų darbuotojai  atsakė į daugiau nei 4,5
tūkst. užklausų, daugiau negu pusė jų pateikiama ir įvykdoma internetu, 924 valandas įvairiuose
padaliniuose lankytojai buvo mokomi naudotis kompiuterine įranga, e. paslaugomis. 

2019 m. atsakyta į užklausas ir suteikta informacijų 4589 kartus (iš to sk. elektroninėmis
priemonėmis  2944).  Atsakant  į  vartotojų  užklausas  naudojamos  kartotekos,  katalogai,
enciklopedijos, informaciniai ir bibliografiniai leidiniai, elektroninis bibliotekos katalogas ir kitos
duomenų  bazės  (žr.  5  pav.).  Per  ataskaitinius  metus  1234  gyventojai  dalyvavo  skaitmeninio
raštingumo  (individualiuose  ir  grupiniuose)  mokymuose.  Iš  viso  mokymams  skirta  924  val.  ir
apmokyti 3195 bendruomenės nariai.

Ataskaitiniais  metais  spaudoje ir interneto tinklapiuose apie ŠRSVB veiklą paskelbti  545
straipsniai bei informacijos, iš to sk. bibliotekos svetainėje – 354 straipsniai bei informacijos. Apie
svarbiausius  renginius  parengti  ir  paskelbti  straipsniai  laikraščiuose  „Šiaulių  kraštas“,  „Kuršėnų
krašto  žinios“  bei  šių  leidinių  interneto  svetainėse,  profesiniame  žurnale  „Tarp  knygų“,
tinklalapiuose:  https://www.siauliuraj.lt,  http://kursenai.lt,  http://www.skaitymometai.lt/,
http://biblioteka.w3.lt ir kt. 

http://kursenai.lt/
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5 pav. Užklausos ir informacijos 2017–2019 m.
Pastaraisiais  metais  stiprėja  ryšiai  ir  daugėja  bendrų  veiklų  su  kitomis  rajono  kultūros,

švietimo  įstaigomis,  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  seniūnijomis,  regiono,  nacionaline  ir
kitomis bibliotekomis. Tai ŠRSVB padeda lengviau pasiekti tikslines grupes, racionaliai panaudoti
išteklius tobulinant ar kuriant naujas paslaugas, sprendžiant įvairias problemas.  
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III SKYRIUS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Planuodami veiklą 2020 metams, vadovaujamės Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros
programoje (kodas 13) 2020–2022 metams numatytomis  veiklomis,  Šiaulių  rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio
17 d. sprendimu Nr. T-371, ir prisidėdami prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame veiklos
plane 2020–2022 metams keliamų tikslų įgyvendinimo, numatome:

Eil. Nr. Priemonė Veikla Pasiekti 
rezultatai

Rezultatų 
vertinimo 
kriterijai

1. Tikslas: Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam 

gyventojui užtikrinimas
1.1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą

1.1.1. Didinti vaikų 
neformaliojo ugdymo 
prieinamumą Šiaulių 
rajone

Vaikų skaitymo skatinimo, 
kūrybiškumo, saviraiškos 
neformalus ugdymas  
Viešojoje bibliotekoje

1. Renginių 
skaičius (vnt.)
2. Edukaciniai 
renginiai, 
įtraukti į 
kultūros paso 
paslaugas (vnt.)

400

1

1.1.2. Didinti suaugusiųjų 
neformaliojo švietimo 
paslaugų įvairovę Šiaulių 
rajone

Plėsti suaugusiųjų 
saviugdos, saviraiškos, 
savirealizacijos paslaugų 
įvairovę, užtikrinant 
informacinių išteklių turinio 
ir formos įvairovę, skatinti 
aktyvų žinių naudojimą ir 
mainus

1. Suaugusių 
lankytojų 
skaičius (asm.);  
2. Dokumentų 
išduotis (fiz. 
vnt.);         
3. Lankomumas;
4. Virtualių 
apsilankymų 
skaičius (kartai);
5. Atsakytų 
informacinių - 
bibliografinių 
užklausų 
skaičius (vnt.)

54000

145000

11,0
95000

4600

1.1.3. Skleisti informaciją apie 
mokymosi visą gyvenimą
galimybes Šiaulių rajono 
savivaldybėje

Edukacinių užsiėmimų, 
renginių, skatinančių verslu-
mą per amatus ir 
rankdarbystę, organizavimas
Viešojoje bibliotekoje.

Renginių 
skaičius (vnt.)

25

2. Tikslas: Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas. 
2.1. Uždavinys. Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bei neformalias jaunimo veiklas

Šiaulių rajone
2.1.1. Vykdyti jaunimo 

užimtumo, neformaliojo 
ugdymo ir neformalias 
jaunimo veiklas Šiaulių 
rajone

Renginių, įtraukiančių jau-
nimą į pažintinę, kūrybinę 
veiklą, organizavimas

Renginių 
skaičius (vnt.)

50

2.1.2. Skatinti ir remti 
savanorystę Šiaulių 
rajone

Įtraukti jaunimą savanoriauti
renginiuose, projektinėse 
veiklose.

Savanorių 
skaičius (vnt.)

5
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2.1.3. Atnaujinti ir plėsti Šiaulių
rajono savivaldybės 
kultūros įstaigų 
informacinių technologijų
ir materialinę aplinką

Materialaus ir nematerialaus
turto, reikalingo Viešosios 
bibliotekos veiklai, 
įsigijimas ir atnaujinimas.

1. Padalinių, 
kuriuose 
atnaujinta ir 
(arba) išplėsta 
informacinių 
technologijų 
aplinka, skaičius
(vnt.)
2. Įsigytų 
mokymo ir 
edukacinių 
priemonių 
skaičius (vnt.).

7

5

2.1.3.1. Atnaujinti Viešosios 
bibliotekos ryšio ir interneto
paslaugų teikimą.

Atnaujintų 
interneto ir ryšio
tiekimo paslaugų
skaičius (vnt.).

24

2.1.4. Formuoti kultūrines 
erdves Šiaulių rajone, jas 
pritaikant įvairių renginių
organizavimui, meno 
ekspozicijoms, kultūros 
poreikiams

Inovatyvių erdvių, skirtų 
jaunimui ir vaikams,  
įrengimas bibliotekoje.

Įrengtų erdvių 
skaičius (vnt.)

1

2.2. Uždavinys. Plėtoti rajono kultūrinę veiklą.  

2.2.1. Organizuoti ir vykdyti 
Šiaulių rajono 
kraštotyrinius tyrimus, 
ekspedicijas

Rinkti, kaupti krašto dainas, 
papročius, juos sisteminti ir 
įvairiomis formomis platinti.
Kalendorinių švenčių 
kraštotyros parodų 
organizavimas.

1. Parodų 
skaičius (vnt.);   
2. Parengtų 
kraštotyros 
darbų skaičius 
(vnt.)

15

45

2.2.2. Vykdyti tarptautinius, 
regioninius, 
respublikinius, rajoninius 
kultūros projektus, skirtus
Šiaulių rajono 
bendruomenei

Inicijuoti tarptautinius, 
respublikinius, regioninius ir
kt. projektus, vystyti ir plėsti
bendradarbiavimą su rajono 
bendruomenėmis.

Inicijuotų 
projektų skaičius
(vnt.)

5

2.2.3 Parengti ir vykdyti 
Šiaulių rajono 
savivaldybės  etninės 
kultūros plėtros  
programą 

Parengti etninės kultūros 
programą ir ją įgyvendinti.

Etnokultūrinių 
renginių 
procentas nuo 
visų renginių, 
(%)

60

2.2.4. Plėtoti Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros, 
švietimo ir kitų įstaigų 
bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su kitomis 
šalies bei užsienio 
kultūros ir švietimo 
įstaigomis

Kultūros įstaigų 
bendradarbiavimas su 
Šiaulių rajono savivaldybės 
įstaigomis.

Sutarčių skaičius
(vnt.)

4

2.2.4.1. Kultūros įstaigų Sutarčių skaičius 3
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bendradarbiavimas su šalies 
ir užsienio partneriais.

(vnt.)

2.2.5. Plėtoti Šiaulių rajono 
kultūrinę veiklą, 
įtraukiant socialinę 
atskirtį patiriančius 
asmenis ir jų šeimas

Kompiuterinių darbo vietų 
su specializuota programine 
įranga suteikimas akliesiems
ir silpnaregiams.

Darbo vietų 
skaičius (vnt.)

1

2.2.5.1. Kultūriniai renginiai ir 
veiklos, skirtos socialinę 
atskirtį turintiems 
asmenims.

Įgyvendintų 
priemonių 
skaičius (vnt.)

30

2.2.6. Užtikrinti Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 
įstaigų vadovų bei 
kultūros ir meno 
darbuotojų atestacijos 
programos vykdymą

Viešosios bibliotekos ir jos 
struktūrinių teritorinių 
padalinių darbuotojų metinis
vertinimas.

Metinis 
darbuotojų 
vertinimas 
(kartai)

1

2.2.7. Plėtoti Šiaulių rajono 
savivaldybės kultūros 
valdymo sistemą, 
užtikrinančią kultūros 
specialistų kompetencijų 
tobulinimą

Ugdyti Viešosios 
bibliotekos darbuotojų 
kompetencijas mokymuose, 
kvalifikacijos kėlimo 
kursuose, seminaruose, 
profesinėse išvykose.

Darbuotojų, 
kėlusių 
kvalifikaciją, 
skaičius (vnt.)

40

2.2.8. Užtikrinti kultūros 
paslaugų kokybę ir didinti
jų prieinamumą Šiaulių 
rajone

Komplektuoti ir tvarkyti 
dokumentų fondą. 
Bibliotekos elektroninio 
katalogo pildymas.

1. Nurašytų 
dokumentų 
skaičius (vnt.);   
2. Automatizuo-
tai per metus 
parengtų įrašų 
skaičius (vnt.)    

15000

4800

2.2.8.1. Duomenų bazių 
prenumeravimas ir jų 
sklaida bibliotekos 
vartotojams.

Prenumeruotų 
duomenų bazių 
skaičius (vnt.)

4

2.2.8.2. Vartotojų skaitmeninio 
raštingumo mokymas ir 
konsultavimas, 
supažindinimas su 
pažangiomis bibliotekos 
elektroninėmis paslaugomis,
leidžiančiomis skaitytojams 
per bendrą prieigą ir 
naudojantis įvairiais 
įrenginiais skolintis 
elektroninius leidinius, 
atlikti leidinių paiešką.

Gyventojų, 
pateikusių 
skaitmeninio 
raštingumo 
užklausas, 
skaičius 
(asmenys)

3250

2.2.8.3. Formuoti dokumentų fondą, 
atsižvelgiant į Šiaulių rajono
istorines tradicijas, 
ekonominę ir kultūrinę 
plėtrą, gyventojų reikmes.

Naujai įsigytų 
dokumentų 
skaičius (vnt.)

10 000

3. Tikslas: Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas

3.1. Uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą
3.1.1. Skatinti Šiaulių rajono 

savivaldybės įstaigų ir 
įmonių interneto puslapių

Skatinti Savivaldybės 
kultūros įstaigų interneto 
puslapių atnaujinimą ir 

Atnaujintų 
internetinių 
svetainių 

1
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atnaujinimą ir plėtrą plėtrą skaičius (vnt.)

Planuojama VIPT infrastruktūros problemas išspręsti per artimiausius 2 metus, įgyvendinant
projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“ priemones, taip pat įsijungiant į Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos bei jo partnerių asociacijos „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos Respublikos
vidaus  reikalų ministerijos  vykdomą projektą  „Prisijungusi  Lietuva:  efektyvi,  saugi  ir  atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“.

Įgyvendinus  projektą  „Skaitytojų  aptarnavimo technologinės  sistemos įrengimas Kuršėnų
Vytauto Vitkausko bibliotekoje, 2 etapas“, įsigijus vartotojų savitarnos knygų išdavimo /grąžinimo
įrenginį,  bus  baigtas  modernios  skaitytojų  aptarnavimo ir  leidinių  apskaitos  sistemos  įdiegimas
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje.

Taip  pat  2020 m.  numatyta  peržiūrėti  ŠRSVB  mokamų  paslaugų  sąrašą  ir  papildyti  jį
naujomis paslaugomis.

Direktorė   Ingrida Klupšaitė



Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS*

Eil.
Nr.

Pareigų (pareigy-
bės) pavadinimas

Bazinis at-
lyginimas

Priemokos Priedai
Premi-

jos
Kitos iš-
mokos**

Iš viso

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
1 Direktorius 21038,11 1198,89 2710,94 24947,94

2
Direktoriaus pa-
vaduotojas 

13971,41 3757,66 1200,00 1386,59 20315,66

3
 Informacijos ir 
kraštotyros sky-
riaus vedėjas

10800,01 150,00 10950,01

4
Fondo komplekta-
vimo ir tvarkymo 
skyriaus vedėjas 

11819,32 100,00 601,41 12520,73

5
Kuršėnų Vytauto 
Vitkausko biblio-
tekos vedėjas 

10897,92 264,03 350,00 148,64 11660,59

6

Kuršėnų Vytauto 
Vitkausko biblio-
tekos vedėjo pa-
vaduotojas

7222,24 250,00 389,19 7861,43

* Neatskaičius mokesčių.
** Jei  buvo išmokėtos  kitos išmokos,  tuomet po lentele  paaiškinama,  kokio pobūdžio (už ką)
išmokos buvo išmokėtos.
Savivaldybės valdomos bendrovės apie finansus duomenys teikia atsižvelgdamos į teisės aktus
reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

______________



 
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos 
2 priedas

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigybė Kasmetinių atostogų
likutis darbo dienomis

(2019-12-31)

1 Direktorė 33
2 Direktoriaus pavaduotojas 38
3 Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinierius
8

4 Varputėnų bibliotekos bibliotekininkė 12
5 Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė ir Kužių bibliotekos 

vyresnioji bibliotekininkė
21

6 Meškuičių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 5
7 Ringuvėnų ir Romučių bibliotekų bibliotekininkė 30
8 Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja 93
9 Naisių bibliotekos bibliotekininkė 12
10 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja 17
11 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriaus vyresnioji bibliotekininkė
26

12 Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekinių procesų 
automatizavimo inžinierius

21

13 Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji 
bibliotekininkė

52

14 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriaus vedėjo pavaduotoja

21

15 Vyresnioji specialistė ūkio reikalams 12
16 Gilvyčių bibliotekos bibliotekininkė 51
17 Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos valytoja 30
18 Voveriškių bibliotekos bibliotekininkė 14
19 Šakynos bibliotekos bibliotekininkė 42
20 Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 11
21 Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė 18
22 Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 37
23 Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresnioji 

bibliotekininkė
7

24 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos valytoja 7
25 Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja 22
26 Paežerių bibliotekos bibliotekininkė 4
27 Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė 20
28 Bazilionų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 24
29 Vairuotojas-pagalbinis darbininkas 12
30 Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 49
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31 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji 
bibliotekininkė

10

32 Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji 
metodininkė

9

33 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

26

34 Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė 19
35 Raudėnų bibliotekos bibliotekininkė 13
36 Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyriausioji 

bibliotekininkė
7

37 Žarėnų bibliotekos bibliotekininkė 37
38 Šiupylių bibliotekos bibliotekininkė 42
39 Aukštelkės bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 6
40 Bridų bibliotekos bibliotekininkė 11
41 Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos valytoja 4
42 Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji 

bibliotekininkė
10

43 Drąsučių bibliotekos bibliotekininkė 10
44 Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyresnioji 

bibliotekininkė
20

45 Bubių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 14
46 Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 44
47 Vyresnioji specialistė raštvedybai 9

Iš viso 1040

_____________________________________
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