PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
PATVIRTINIMO
2019 m. balandžio 30 d. Nr. T-121
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba
nusprendžia:
Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus
2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Saulius Margis

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-121
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Struktūra, darbuotojų pareigybės, informacija apie teikiamas paslaugas
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos struktūra ir darbuotojų
pareigybės 2018 m. nesikeitė. Viešosios bibliotekos centralizuotą sistemą sudaro: viešoji biblioteka,
Linkuvos miesto padalinys ir 23 kaimų padaliniai. Rajone vidutinis nuotolis tarp padalinių – 8 km.
Didžiausias atstumas, kuriuo bibliotekos nutolusios viena nuo kitos, – 17 km, mažiausias atstumas
tarp bibliotekų – 3 km.
Centralizuotoje sistemoje dirba 43 darbuotojai, iš jų 33 vyresn. bibliotekininkės, 2 vedėjos,
vyr. metodininkė, vyr. buhalterė, direktorė, 5 ūkinio personalo darbuotojai.
Darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, – 26, darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, – 17.
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Viešoji biblioteka teikia nemokamas ir mokamas paslaugas.
Nemokamos paslaugos:
 Dokumentų skolinimas į namus;
 Įvairių rūšių leidinių skolinimas naudotis bibliotekoje;












Ekskursijos po biblioteką ir sinagogą;
Atsakymai į skaitytojų užklausas;
Nemokama interneto paslauga;
Belaidis interneto ryšys;
Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse;
Konsultacijos, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis (elektroniniu katalogu,
kartotekomis, informaciniais leidiniais) ;
Mokymas dirbti kompiuteriu;
Savarankiškas leidinių grąžinimas bibliotekos nedarbo metu;
Galimybė mokytis užsienio kalbų užsienio kalbų mokymosi centre;
Renginiai ir parodos.

Mokamos paslaugos teikiamos remiantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimais: 2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-134 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo
Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, 2017 m. gegužės 25 d. Nr.
T-178 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-134
„Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių
patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018 m. vasario 22 d. Nr. T-18 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. Nr. T-286 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio
viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.
II SKYRIUS
VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS
Planavimas, pasiekti rezultatai.
Biblioteka savo veiklą planuoja rengdama strateginį planą trejiems metams, metinį
veiklos planą. Ruošiami mėnesiniai renginių planai.
Pasiekti rodikliai teikiami už mėnesį ir atliekama ketvirčio rodiklių analizė.
Metiniai statistiniai duomenys ir metinė žodinė ataskaita teikiama Kultūros ministerijai,
Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai ir
Pakruojo rajono savivaldybei.
Per 2017–2018 m. pasiekti šie pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai:
Veiklos sritis

Rodikliai
(tūkst.)
2018 m.
Gyventojų sutelkimo proc.
26,5 proc.
Vartotojų skaičius
5,3
Lankytojų skaičius
95,0
Dokumentų fondas
203,8
Gauta dokumentų (knygų)
4,2
Išduota dokumentų
151,7
Atsakyta į užklausas
13,1
Interneto vartotojų rajone
1,8
Pasinaudota interneto paslauga 35,6
kartų
Apmokyta
ir
konsultuota 4,4
gyventojų
Suorganizuota renginių
0,8
Apsilankė renginiuose žmonių
20,2

Rodikliai Skirtumas
(tūkst.)
(tūkst.)
2017 m.
25,2
+1,3
5,3
+0,04
95,6
-0,6
224,4
-20,6
5,0
-0,8
168,9
-17,2
13,8
-0,7
1,8
-0,08
40,2
-4,6
2,5

+1,9

0,7
14,8

+0,1
+5,4

Užsakomosios
ekskursijos 78 vnt.
sinagogoje
Ekskursijose sinagogoje apsilankė 1,5

41 vnt.

+37

0,9

+0,6

Bibliotekos kultūrinė informacinė veikla.
Biblioteka bendradarbiavo su visomis krašto švietimo ir kultūros įstaigomis, verslo,
socialinės sferos ir kitomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Prisidėjo prie
socialinės atskirties mažinimo – išliko pasiekiama, prieinama, bendraujanti ir bendradarbiaujanti,
įvairiapusė ir nuolat veikianti.
Siekta racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant rajono
gyventojams inovatyvias, kokybiškas ir prieinamas paslaugas.
Skatinta knygnešystė ir savanorystė bibliotekose, kad senyvo amžiaus ir neįgalūs žmonės
būtų aprūpinti knygomis ir periodika. Toliau plėtota kultūrinė-edukacinė veikla.
Pagrindiniai įdomesni 2018 m. renginiai: kovo mėn. pabaigoje Pakruojo sinagogoje vyko
susitikimas su Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liudu
Mažyliu, Berlyno archyvuose atradusiu Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą. Svečias
papasakojo apie dokumento paieškas, nuosekliai prisimindamas istoriją, rodydamas skaidres.
Rajono bibliotekos dalyvavo respublikiniame projekte „Skaitymo iššūkis“. Jo tikslas - iš
naujo atrasti jau kiek pamirštą skaitymo malonumą, o kad būtų smagiau, kartu dalyvauti tarpusavio
varžytuvėse ir laimėti puikių prizų. ,,Skaitymo iššūkį” trečiąkart organizavo Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios bibliotekos bei Lietuvos aklųjų biblioteka.
Šiaulių regiono bibliotekų varžytuvėse Pakruojis užėmė trečiąją vietą. 89 skaitymo varžytuvėse
dalyvę mūsų krašto skaitytojai perskaitė 339 knygas. Tačiau visas 5 užduotis įveikė tik 56.
Rugsėjo 21 d. viešojoje bibliotekoje svečiavosi publicistas, filosofas, rašytojas, Atgimimo
Sąjūdžio pirmeivis, kandidatas į Lietuvos prezidentus Arvydas Juozaitis. Renginio metu Pakruojo
sinagogoje įvyko gerbiamo svečio naujausios knygos „Lietuvos tuštėjimo metas“ (2018)
pristatymas.
2018 m. Pakruojo viešoji biblioteka pirmą kartą įsijungė į Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Didysis Knygų pristatymo konkursas 2018“
atrankinį turą. Skaitymo skatinimo ir knygos populiarinimo konkurse dalyvavo bei kūrybiškumu,
išradingumu ir puikiu pasiruošimu pristatant pasirinktas knygas stebino I-XII klasių Pakruojo
miesto ir rajono mokyklų mokiniai.
Lapkričio mėnesį jau penktą katrą Pakruojyje vyko Knygų mugė. Jau tradicine tapusios
šventės organizatoriai – Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir
Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA). Knygų mugė Pakruojyje ir šiais metais
buvo gausi leidinių bei renginių, skirtų suaugusiems ir mažiesiems skaitytojams. Atidarymo metu
šventinę nuotaiką muzikos garsais sukūrė Pakruojo kultūros centro muzikantai Rolandas Sereika ir
Gintautas Gvazdauskas. Ataskaitiniais metais mugėje dalyvavo 11 leidyklų, pirmą kartą buvo
organizuoti edukaciniai užsiėmimai. Lapkričio mėnesį Pakruojo J. Paukštelio biblioteka pirmą kartą
dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje organizuotoje Šiaulių knygų
mugėje kaip dalyvė, o ne kaip lankytoja. Mugėje buvo pristatyta viešosios bibliotekos Balsių
padalinio edukacinė programa „Pynimas iš laikraščių juostelių“.
Ataskaitinių metų pabaigoje įvyko 2018 metų pradžioje skelbto geriausių skaidrių
konkurso „Mano kaimas, miestelis, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“
baigiamasis turas. Konkursu siekta, kad bibliotekų darbuotojos savo darbais atsigręžtų į kraštą,
kuriame gyvena ir dirba. Beveik metus rinkta ir kaupta medžiaga buvo sudėta į skaidres.
Baigiamojo turo metu trys viešosios ir dvidešimt dviejų padalinių darbuotojos pristatė skaidres,
pasakojančias apie savo aptarnaujamo mikrorajono praeitį ir šiandieną, įstaigų veiklą, ryškesnius
įvykius, faktus, žmones. Konkurso nugalėtoja pripažinta Grikpėdžių padalinio vyresn.
bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė. Ji parengė ir pristatė skaidres „Grikpėdžiai – Čikaga –
Grikpėdžiai: Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, JAV lietuvių visuomenės

veikėjas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, Pakruojo rajono Garbės
pilietis Bronius Nainys“. 1-ąja ir 2-ąja vietomis pasidalino Stačiūnų padalinio vyresn.
bibliotekininkė Laura Žurauskaitė, gan įdomiai pristačiusi skaidres apie pedagogą, mokyklinių
vadovėlių autorių Mečislovą Vasiliauską ir Stačiūnus, bei Rozalimo padalinio vyresn.
bibliotekininkė Sandra Stanevičienė, į skaidres sudėjusi Rozalimo miestelio ambulatorijos istoriją
nuo seniausių laikų iki 2009 metų. Konkurso nugalėtoja ir laimėtojos buvo apdovanotos Pakruojo
rajono savivaldybės piniginėmis premijomis.
Toliau sėkmingai tobulinta vaikų laisvalaikio užimtumo veikla skaitymo skatinimo, žinių
įgijimo ir informacinių gebėjimų srityje. Vyko edukaciniai renginiai, rytmečiai, popietės. Vyko
edukaciniai užsiėmimai: „Atvirukas Lietuvai“, „Margutis“, „Kiškių valandėlė“, „Pasitinkant
vasarą“, pastatytas lėlių spektaklis „Apie biblioteką, knygą ir...“ ir dar labai daug kitų renginių.
Vyko Vaikų knygos šventė „Prisimenant Hansą Kristianą Anderseną“. Šventė buvo
organizuota kartu su Pakruojo „Žemynos“ pagr. mokykla.
Vyko susitikimai su kraštiete, Vilniaus universiteto semiotikos magistre ir viena
žymiausių Lietuvoje komiksų autore Migle Anušauskaite. Susitikimas su žurnaliste, informacinių
leidinių redaktore ir socialinių projektų tėvams kūrėja, lektore Jūrate Jadkonyte-Petraitiene. Buvo
pristatyta jos knyga „Debesėlis, vertas milijono“, ir daug kitų renginių.
Kad biblioteka būtų matoma ir reikalinga aktyviai bendradarbiauta su seniūnijomis, vietos
bendruomenėmis, kultūros, švietimo įstaigomis.
Dalyvavimas projektuose, programose.
2018 m. buvo paruoštos 7 projektinės paraiškos. Finansavimą gavo 4 projektai. Bendra
projektams skirta suma 3600,00 Eur.
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino
projektą „Mes ir Europa“, skirtą Europos dienai paminėti. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
skyrė 900,00 Eur. Gavus finansavimą gegužės 8 d. paminėta Europos diena. 2018-ieji - Europos
kultūros paveldo metai. Tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo
domėtis ir sustiprinti Europos bendrystės jausmą. Metų šūkis: „Mūsų paveldas – praeities ir ateities
gijų pynė“. Šiems metams paminėti ir buvo skirtas šventinis renginys „Iš kartos į kartą“. Po
šventės atidarymo koncertavo Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis
„Ratinėlis“. Jaunieji ansambliečiai šoko, dainavo Pakruojo krašto dainas, minė mįsles. Visą tai
priminė senelių, tėvų išsaugotas tradicijas. Renginį vedė Linkuvos kultūros centro folkloro
ansamblio „Linkava" vadovė Aelita Garalevičienė. Renginio metu vyko viktorina, buvo dalijama
informacinė literatūra apie ES. Dalyviai turėjo galimybę laimėti saldžių ir kitų vertingų prizų.
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai, vadovaujami dailės mokytojos Simonos Čemoškaitės
bei sutrikusio intelekto bendrijos „Pakruojo Viltis“ lankytojai, naudodami įvairią piešimo
techniką, piešė ateities miestą ir prie jų kvietė prisijungti kitus šventės dalyvius. Didelio
susidomėjimo sulaukė palapinėje įrengtas skaitmeninis muziejus, kuris buvo gautas iš kūrėjų viešosios įstaigos „Kūrybos ir inovacijų laboratorija" bei Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro.
Tokiose šventėse įvairaus amžiaus žmonės turi galimybę pabendrauti, pabūti kartu. Visi kartu
vaišinosi Guostagalio kaimo bendruomenės pirmininkės Virginijos Jocienės išvirta gardžia koše.
Europos diena Pakruojo mieste paminėta smagiai ir džiaugsmingai.
Viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai dėl Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas kultūra“ projekto „Kūrybos
versmė“ dalinio finansavimo 2018 metais. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu Pakruojo Juozo
Paukštelio viešajai bibliotekai buvo skirtas 2000 eurų finansavimas minėtam projektui įgyvendinti.
Projektinės veiklos vyko nuo gegužės 1-os iki lapkričio 30-os dienos. Galima pasidžiaugti, kad
įvairiuose renginiuose netrūko dalyvių, dėl vykdomo projekto biblioteka įsigijo edukacinėms
pamokėlėms reikalingų kokybiškų priemonių, o vaikų užimtumui – naujų žaidimų. Neįkainojami
įspūdžiai ir žinios Pakruojo miesto ir rajono mokyklų moksleiviams liko iš susitikimų su rašytojais,

menininkais: Tomu Dirgėla, menininke rašytoja Sigute Ach, gamtininku Selemonu Paltanavičiumi,
rašytoja Renata Šerelyte.
Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką dalyvauti Pakruojo rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo konkurse.
Minėtai programai buvo parengta paraiška „Kai žinai, esi saugus“. Paraiška paremta 300,00 Eur.
Projekto tikslas - per įvairias patrauklias veiklas suteikti paaugliams naudingų žinių apie tabako,
alkoholio, narkotikų, mobiliųjų telefonų keliamus pavojus bei žalingų įpročių prevenciją.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo skyrius Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teikė paraišką „Mus jungia
BIBLIOTEKA“. Buvo gautas 400,00 Eur finansavimas.
Kvalifikacijos kėlimas
Šiandieninė biblioteka – ne tik tradicinio skaitymo, kultūros ir bendravimo vieta. Šiandien
biblioteka suteikia informacines paslaugas, joje diegiamos naujausios technologijos, garantuojama
prieiga prie išteklių internete, duomenų bazėse, suteikta galimybė mokytis ir tobulėti. Todėl viešoji
biblioteka teikia praktinę, teorinę pagalbą miesto, kaimo bibliotekininkams. Bendradarbiauja ir su
kitų žinybų bibliotekomis, teikia visokeriopą metodinę pagalbą. Rūpinasi bibliotekos ir jos teikiamų
paslaugų reklama, skleidžia bibliotekininkystės naujoves. Siekia, kad bibliotekininkai naudotųsi
profesinio lavinimosi galimybėmis, skatina darbuotojų profesinį, kūrybinį, kultūrinį tobulėjimą.
Bibliotekos veiklos kokybei lemiamą reikšmę turi darbuotojo išsimokslinimas, nuolatinis
kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją. Tobulinasi individualiai,
dalyvauja specializuotuose renginiuose: konferencijose, teoriniuose bei praktiniuose seminaruose,
kuriuos organizuoja nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji
biblioteka.
Ataskaitiniais metais kvalifikacijai tobulinti skirtuose renginiuose dalyvavo 22 padalinių ir
11 viešosios bibliotekos darbuotojų.
Ataskaitiniais metais rajono bibliotekininkės kvalifikaciją tobulino išklausydamos
tiesiogines internetines transliacijas iš nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos.
III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
2018 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius
atliko patikrinimą dėl darbuotojo atrankos nekonkursinei pareigybei užimti Linkuvos m. padalinyje.
Pažeidimų nerasta, įpareigota griežtai laikytis patvirtintos į laisvas darbo vietas priėmimo tvarkos.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS ŪKINĖ VEIKLA, BIUDŽETAS
Buhalterinė apskaita bibliotekoje vykdoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę
apskaitą. Naudojamos apskaitos programos „FINISA“, atlyginimų programa „Finalga“ ir programa
„FinNet“.
Biblioteka yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Knygų
komplektavimas finansuojamas iš valstybės lėšų.
Išlaidų
pavadinimas

Patvirtinta sąmata tūkst..
EUR
Sav.
KM
Spec.
biudž.
lėšos
lėšos

Gautas finansavimas
tūkst.. EUR
Sav.
KM
Spec.
biudž. lėšos lėšos

Panaudotas finansavimas
tūkst.. EUR
Sav.
KM
Spec.
biudž. lėšos
lėšos

Darbo
užmokestis
Soc. draudimo
įmokos
Darbdavio
soc. parama
Ryšių
paslaugos
Prekės
Komunalinės
prekės
Transportas
Paslaugos
Kvalifikacija
Ilgalaikis
turtas
Remontas
Spaudiniai
komandiruotės
Iš viso:

lėšos
291,7

lėšos
291,7

lėšos
291,7

94,5

94,5

94,5

0,7

0,7

0,7

6,7

6,7

6,7

3,5
22,1

2,6

3,5
22,1

2,6

3,5
22,1

2,6

0,6
4,8
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Įsiskolinimas 2018 m. pabaigoje 4,9 tūkst. Eur,
- už komunalines paslaugas 4,3 tūkst. Eur;
- soc. draudimo įmokų 0,2 tūkst. Eur;
- už paslaugas 0,4 tūkst. Eur. (mokestis už LIBIS programos priežiūrą)
Ataskaitiniais metais dėl lėšų stokos bibliotekų materialinė bazė nebuvo pagerinta. Planuotas
remontas Pašvitinio padalinyje neatliktas, negavus finansavimo.
V SKYRIUS
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI






Dėl įstaigos nepakankamo finansavimo, negalime pagal poreikius prenumeruoti laikraščių
ir žurnalų;
Mažėjant rajono gyventojų skaičiui, mažėja bibliotekų vartotojų skaičius;
Tankus bibliotekų tinklas reikalauja didelių lėšų jo išlaikymui;
Profesionalių darbuotojų stygius;
Viešosios bibliotekos ir jos padalinių patalpos nepilnai pritaikytos žmonėms, turintiems
judėjimo negalią.
Ateities planai








Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų tęstinumas;
Papildomų finansavimo šaltinių paieška;
Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) plėtra, skaitytojų posistemę įdiegiant
likusiuose padaliniuose;
Laipsniškas patalpų tvarkymas;
Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
Bibliotekos įvaizdžio gerinimas.
________________

