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VISAGINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. ĮŽANGA

Įstaigos pristatymas. Biudžetinė įstaiga Visagino viešoji biblioteka (toliau – VVB) įsteigta

2005 m. balandžio 21 d. Visagino savivaldybės tarybos 2005-04-21 sprendimu Nr. TS-412.

Juridinių asmenų registre užregistruota 2005 m. rugpjūčio 31 d. įstaigai nuo 2004 m. iki 2021 m.

gruodžio 31 d. vadovavo direktorė Dalia Sargūnienė.

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir

informaciją, tokiu būdu prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi,

žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą. Bibliotekos vizija – patraukli ir moderni

biblioteka – asmenybės tobulėjimui, laisvalaikiui ir kūrybai.

VVB rekvizitai. Juridinio asmens kodas 300141349, buveinės adresas Taikos pr. 52, LT–

31203 Visaginas, el. paštas direktorius@visaginobiblioteka.lt, tel. (8 386) 75312.

VVB struktūra. 2020 m. gruodžio 22 d. Visagino savivaldybės tarybai priėmus sprendimą

Nr. TS-286 „Dėl Visagino viešosios bibliotekos filialo įsteigimo ir Visagino savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-160 „Dėl Visagino viešosios bibliotekos nuostatų

patvirtinimo“ patvirtintų Visagino viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo,“ pakito VVB struktūra,

kurią sudarė Viešoji biblioteka ir 2 miesto filialai (VVB miesto filialas ir Visagino miesto

muziejus). Pagal vykdomas veiklos funkcijas centrinės bibliotekos (Taikos pr. 52) struktūrą sudaro

2 skyriai: Skaitytojų aptarnavimo skyrius (abonementas, bendroji ir kraštotyros skaitykla, interneto

ir užsienio kalbų skaitykla, vaikų literatūros sektorius) ir Dokumentų komplektavimo skyrius.

Filiale (Sedulinos al. 14/3) skaitytojai aptarnaujami Meno skaitykloje – galerijoje, periodikos

skaitykloje, abonemente, vaikų literatūros ir viešosios interneto prieigos sektoriuose.

2021 m. rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-172 nutraukta

filialo – Visagino miesto muziejaus veikla ir patvirtinta nauja biudžetinės įstaigos Visagino

viešosios bibliotekos. Vadovaujantis šiuo sprendimu ir direktoriaus 2021-09-30 įsakymu Nr. P-22

„Dėl Filialo Visagino miesto muziejaus pareigybių panaikinimo“, naujai patvirtinta VVB

organizacinė valdymo struktūra 2021-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-21.

Įstaigos veiklos tikslas – užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą ir sklaidą bei

kokybišką paslaugų teikimą bendruomenei.

Prioritetiniai veiklos uždaviniai:

1. Atsižvelgiant į pandemijos iššūkius ir besikeičiančius Visagino bendruomenės

poreikius, tobulinti bibliotekos teikiamas ir kurti naujas paslaugas.

2. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems vartotojams,

neįgaliesiems.

3. Viešinti bibliotekos veiklą virtualioje erdvėje.

4. Komplektuoti bibliotekos fondą, laikantis kokybės, pilnumo ir aktualumo principų,

pirmenybę teikiant originaliajai, vaikų, klasikinei bei informacinei literatūrai.

II. POKYČIAI PER PRAĖJUSIUS METUS

Bibliotekos fondas. Fondo kaupimas, sistemingas ir apgalvotas jo komplektavimas,

atitinkantis vartotojų poreikius, yra viena pagrindinių bibliotekos funkcijų, todėl, komplektuojant
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fondą, atsižvelgta į bibliotekos komplektavimo tarybos pasiūlymus, turimus išteklius, nes siekta

racionaliai panaudoti skirtas lėšas. Bendras SVB fondo dydis per 2021 metus padidėjo 1,04 %.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija iš valstybės biudžeto 2021 m. skyrė 21278 Eur knygoms

įsigyti, t.y. 17,47 % daugiau nei 2020 m. (neįskaitant 2020 m. gautų papildomų valstybės vardu

pasiskolintų lėšų pandemijos pasekmėms mažinti). Už LR Kultūros ministerijos lėšas nupirkta 2499

fiz. vnt. dokumentų atlikus 10 mažos vertės pirkimų per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę

sistemą.

Per metus gauta 4033 naujų fiz. vnt. dokumentų, iš jų – 2860 lietuvių kalba, 1168 – rusų

kalba, 5 – kitomis kalbomis.

Dokumentų fondas (fiz. vnt.)

2021 m. 2020 m. Pokytis

Gauta naujų dokumentų 4033 5199 -1166

Nurašyta 39 3844 -3805

Iš viso fondo dydis 2020-12-31 105961 101967 +3994

Periodinių leidinių prenumeratai iš Visagino savivaldybės biudžeto gauta 3122 Eur, tai 4,1

% daugiau nei 2020 metais. Neatlygintinai iš įvairių fizinių ir juridinių asmenų biblioteka gauta 755

fiz. vnt. dokumentų už 2477 eurus. Dėl daugiau kaip penkis mėnesius užtrukusių ir iki 2021 metų

pabaigos Lietuvos nacionalinės bibliotekos neužbaigtų naujos LIBIS diegimo darbų, nurašyta labai

mažai dokumentų (tik skaitytojų pamesti leidiniai), todėl 3,92 % išaugo bendras fondo dydis.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis kataloge buvo 64186 elektroninių įrašų, t.y. 4,4%

daugiau nei 2020 metais. Iš jų per metus parengti 1793 nauji įrašai. Visagino viešosios bibliotekos

fondas yra pakankamai didelis ir kiekvienam savivaldybės gyventojui tenka po 6 fiz. vnt.

dokumentų. Bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities viešąja biblioteka tęstas kraštotyros fondo

periodinių leidinių skaitmeninimas: „Taikus atomas (1988-1989)“ , „Taikus energetikas ( 1989),

„Gera diena (1990)“, „Dobryj den (1988-1990), „Mirnyj atom (1988). Iš viso suskaitmeninta 336

psl.

Skaitytojų aptarnavimas. 2021 m. bibliotekos tinkle sutelkta 10,7 % gyventojų. Skaitytojų

skaičius palyginus su 2020 m. sumažėjo 8 procentais dėl pandemijos apribojimų ir bendro Visagino

gyventojų skaičiaus mažėjimo (remiantis Registrų centro duomenimis

https://www.registrucentras.lt/p/853). Registruotų skaitytojų skaičius – 1908, iš jų vaikų – 758 , tai

sudaro 39,7 % visų skaitytojų, jiems išduota – 38516 fiz. vnt. dokumentų. Vidutiniškai vienam

skaitytojui per metus išduota 20 leidinių, vidutiniškai 1 skaitytojas per metus apsilankė 11 kartų.

Bibliotekoje sudarytos sąlygos rezervuoti, užsisakyti, prasitęsti knygų grąžinimo terminą iš namų, o

nedarbo metu – grąžinti leidinius į grąžinimo dėžes ir pasiimti juos iš knygomatų, įrengtų lauke prie

įėjimų į bibliotekas ir veikiančių 24 val. per parą.

Viešoji interneto prieiga. Viešojoje bibliotekoje ir filiale veikia viešosios interneto

prieigos, kuriose įrengta 16 kompiuterinių darbo vietų vartotojams. 2021 m. viešųjų interneto

prieigų seansų trukmė – virš 500 valandų. Lankytojams nemokamai prieinamos 10 duomenų bazių,

kurias centralizuotai prenumeruoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir 1 „Vyturio“

leidyklos dovanota skaitmeninė biblioteka vaikams. 2021 metais individualiai konsultuoti 75

žmonės. Rengiamos saugaus interneto dienos, tiesioginės transliacijos iš LNB studijos, akcijos.

Bendradarbiaujant su Visagino Užimtumo tarnyba vedami kompiuteriniai mokymai gyventojams.

Materialusis turtas. Bendras Visagino viešosios bibliotekos ir filialo plotas – 1513 m2 , iš

jų naudingas – 802 m2: VB – 1047 m2, iš jų naudingas – 461 m2, miesto filialas – 466 m2, iš jų

naudingas – 341 m2.. Šiuo metu abiejų bibliotekų fizinė būklė neatitinka šiuolaikinės bibliotekos

reikalavimų: susidėvėję vidaus elektros tinklai, nešiltintos sienos, nesandarios durys, langai, vidaus

vandentiekio ir nuotekų vamzdynai surūdiję, bloga ventiliacija, trūksta darbo kabinetų, per mažos

erdvės vaikams ir suaugusiems, todėl nuolat ieškoma būdų perkelti biblioteką į kitas patalpas,

pritaikant jas šiuolaikinės bendruomenės poreikiams, kad galima būtų teikti kokybiškas paslaugas

bei pritraukti daugiau skaitytojų į biblioteką.

Pagal Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinamą

https://www.registrucentras.lt/p/853
https://www.registrucentras.lt/p/853
https://www.registrucentras.lt/p/853
https://www.registrucentras.lt/p/853


3

projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos

infrastruktūroje“ 2021 m. gautas virtualios realybės įrenginys, o iš LNB programos „Bibliotekų

kompiuterizavimas 2021“ gauti 3 kompiuteriai (šis turtas bibliotekai dar neperduotas).

Teisinė bazė. Bibliotekos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimais, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais

patvirtintais teisės aktais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais,

administracijos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais, kitais teisės aktais.

Darbo tvarką bibliotekoje apibrėžia Visagino viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos

taisyklės, patvirtintos VVB direktoriaus 2021-10-15 įsakymu Nr. V-26, o darbuotojų funkcijas,

reikalavimus ir atsakomybę – pareigybių aprašymai, patvirtinti 2021-10-29 įsakymu Nr. V-28.

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas 2021-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-

11 ir 2021-10-01 įsakymu Nr. V-22.

Bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Vartotojų aptarnavimo taisyklės ir LIBIS

vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės. Spaudiniai ir kiti dokumentai

komplektuojami vadovaujantis viešosios bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, patvirtintais 2010-

12-28 direktoriaus įsakymu Nr. V-24. Biblioteka vykdo reikalavimus, nustatytus bibliotekų veiklą

reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose taikyti standartuose. Bibliotekos teikiamų

mokamų paslaugų įkainiai, patvirtinti 2014 m. spalio 30 d. Visagino savivaldybės tarybos

sprendimu Nr. TS-178, įgalina nemokamai išduoti skaitytojų pažymėjimą vaikams, moksleiviams,

pensininkams ir neįgaliesiems. 

III. ĮSTAIGOS STRATEGIJOS KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Šiuolaikinės viešosios bibliotekos gairės apibrėžtos UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste

1994. Šis dokumentas išreiškia viešosios bibliotekos esmę, paskirtį ir misiją. Viešųjų bibliotekų

veikla padeda kurti šalies ir regionų gerovę bei užtikrinti pažangą prioritetinėse srityse, numatytose

ilgalaikėje valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Bibliotekų įstatyme aiškiai apibrėžtos

viešųjų bibliotekų funkcijos (visiems vartotojams prieinama biblioteka, kaupianti ir sauganti

universalų 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 programas). LR Kultūros ministro 2016-06-22 įsakymu Nr.

ĮV-536 patvirtintos „Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijos“, kurių paskirtis – nustatyti

tipinius bibliotekos organizacinės struktūros, bendrųjų funkcijų vykdymo, darbuotojų

kvalifikacinius reikalavimus. Kita KM rekomendacijų dalis, apimanti bibliotekų fondus, patalpas,

paslaugas ir įrangą neparengta iki šiol.

Įstaigos veiklos plano vykdymas. Visagino viešoji biblioteka įgyvendina vieną iš 04

programos „Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto

stiprinimo“ dalių – „Visagino savivaldybės gyventojų informacinis aprūpinimas ir paslaugų

kokybės gerinimas“. Bibliotekos veikla vykdoma vadovaujantis 2021 metų veiklos programa,

patvirtintu 2021-01-08 direktoriaus įsakymu Nr. V-2.

Siekdama nuolat tobulinti bibliotekos teikiamas paslaugas ir atsižvelgdama į COVID-19

sukeltą pandemijos situaciją, VVB 2021 metų veiklos plane numatė ir vykdė šias pagrindines

veiklos kryptis ir priemones:

 Teikė nuolatinę informaciją apie bibliotekų veiklą bibliotekos svetainėje ir Facebook
paskyroje;

 Teikė paslaugas priimdama užsakymus telefonu, el. paštu, LIBIS sistemoje ir sudarė sąlygas
leidinius pasiimti knygomatuose 24 val. per parą;

 Bibliotekos darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose;
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 Tęsė projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklas, ypač kreipdama dėmesį į gyventojų tikslines
grupes, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra

nepakankami; 

 Bibliotekinėmis darbo priemonėmis paminėjo 2021-ųjų metų sukaktis, paskelbtas Seimo
nutarimais;

 Rengė literatūros parodas ir kitus renginius minėdama rašytojų jubiliejus, Nacionalinę
bibliotekų savaitę, Suaugusiųjų švietimo savaitę, valstybines ir kalendorines šventes;

 Ugdė ir stiprino vaikų skaitymo įgūdžius, skatindama jų vaizduotę ir kūrybingumą;

 Įgyvendino LNB rekomendacijas modernizuojant LIBIS ir perkeliant LIBIS bibliotekų
teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą;

 Dalyvavo Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo, Panevėžio apskrities, Utenos regiono
viešųjų bibliotekų, kitų įstaigų organizuojamose projektuose, programose, tyrimuose ir kt.

IV. VEIKLOS PROCESO VALDYMAS

Bibliotekų veikla. Bibliotekos pagrindinė paskirtis – suteikti piliečiams laisvą prieigą prie

informacijos, kuri yra viena iš svarbiausių demokratijos teisių. 2021 metais viešoji biblioteka vykdė

uždavinius, numatytus veiklos programoje: universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo

formavimas, vartotojų informacijos ir skaitymo poreikių tenkinimas, bibliotekos informacinės

ieškos sistemos kūrimas, bibliotekinių procesų modernizavimas. Šio darbo tąsa – bibliotekos

veiklos integravimas į šalies informacinę erdvę: Lietuvos integralios bibliotekinės informacijos

sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo ir komplektavimo posistemių tobulinimas, sutarčių

vykdymas dėl duomenų perdavimo Lietuvos bibliotekų suvestiniam katalogui, nacionalinei

bibliografijos duomenų bazei (LNBDB), viešosios interneto prieigos ir bevielio interneto ryšio

teikimas bei mokymo programų vykdymas, bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas,

informacinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su knygos sklaida, plėtojimas, žodinių ir vaizdinių

renginių organizavimas, rašytinio paveldo kaupimas ir sklaida.

Pandemijos laikotarpiu tapo būtinybė laikytis saugos priemonių, ieškoti naujų veiklų ir

formų. Paslaugos teiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis

pandemijos valdymo priemonėmis. Bibliotekoje buvo tvarkomi dokumentų fondai, vyko LIBIS

modernizavimo darbai, organizuojami nuotoliniai ir virtualūs renginiai, pristatomos parodos,

sudaromi rekomenduojamos literatūros sąrašai, teikiamos konsultacijos telefonu bei elektroniniu

paštu.

Kultūrinė veikla. 2021 m. VVB apsilankė 21455 lankytojų. Dalis renginių, t.y. rašytojų

sukakčių, valstybinių ir tradicinių kalendorinių švenčių paminėjimai, dėl pandemijos vyko

virtualioje erdvėje. Per kalendorinius metus biblioteka bendruomenei suorganizavo 238 renginius, iš

jų 144 literatūros ir meno parodas. Skaitytojai dalyvavo vasaros skaitymo programoje „Skaitymo

iššūkis“ ir kt. akcijose. Bibliotekoje veikia 2 klubai: Skaitančių mamų ir vaikų klubas bei Mezgėjų

klubas „Nuo siūlo iki meno“. Šiltuoju metų sezonu prižiūrimos trys „Mažosios bibliotekėlės“,

įkurtos miesto teritorijoje.

Apie bibliotekoje vykusius renginius, įvairią kitą veiklą skelbta bibliotekos interneto

svetainėje https://www.visaginobiblioteka.lt, socialiniame tinklalapyje Facebook, savivaldybės

tinklalapyje.

Projektinė veikla.

 Visagino viešoji biblioteka kartu su LNB baigė įgyvendinti trejus metus tebesitęsiantį
Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos projektą, finansuotą iš 2014–2020 metų

Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto

„Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Projekto

metu bibliotekos viešosiose interneto prieigose pakeista kompiuterinė ir programinė įranga, gauti

trys paketai edukacinėms veikloms: kūrybinis, inžinerinis ir programavimo. Gyventojams sudarytos

sąlygos mokytis kompiuterinio raštingumo ir įgauti naujų skaitmeninių kompetencijų. Šiuo metu

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
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biblioteka turi galimybę pasiūlyti tokias technologijas, kurių namų ūkiai dar neturi: lankytojai gali

naudotis 3D spausdintuvu, spausdintuvu nuotraukų negatyvų skenavimui, Lego robotikos rinkiniais,

skirtais programavimo įgūdžiams tobulinti, virtualios realybės įrenginiu. Šis projektas prisidėjo

prie esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir

socialinės atskirties mažinimo.

 Baigtas įgyvendinti projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, skirtas gyventojams, kurie vis dar nesinaudoja ar minimaliai

naudojasi internetu, taip pat tiems, kurie nori pagerinti savo įgūdžius, išmokti geriau naudotis

įvairiomis e. paslaugomis. Bendradarbiaujant su Visagino skyriaus užimtumo tarnyba buvo

vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai. 2021 metais apmokyta 4 pradedančiosios ir 7

pažengusiųjų grupės, iš viso 76 žmonės.

 Dalyvaujant Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacijų projekte „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų

turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ projekte, kurį finansuoja LR kultūros

ministerija, VVB įgyvendintas projektas „Biblioteka visiems“: Vaikų literatūros sektoriuje įrengtas

saugios erdvės kampelis, įsigytos specialios garsinės ir vizualinės priemonės, padedančios

lankytojams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, suvaldyti kilusį nerimą, vedami „Sensoriniai

skaitymai“. Visa informacija teikiama VVB svetainėje https://www.visaginobiblioteka.lt/biblioteka-

visiems.

 Biblioteka kryptingai vykdo veiklą, orientuotą į skaitymo skatinimą, pažintį su
lietuvių ir kitų tautų literatūra, kūrybingumo ugdymą. Visagino viešoji biblioteka partnerio teisėmis

2021 m. dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Kūrybinio rašymo

stovykla jaunimui „Pasakoja tekstai“ ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte

„Knyga kitaip arba kitokių knygų formatuose baltų etninės kultūros ženklai. Šių projektų metu

edukacinius užsiėmimus jaunimui vedė rašytojai Laurynas Katkus, Gabrielė Labanauskaitė, Povilas

Šklėrius, literatūrologė Gintarė Visockytė, KTU dėstytoja Aldona Tuur, jaunosios kartos prozininkė

Lina Simutytė, dailininkė Rasa Vasilevičiūtė.

 Dalyvavimas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės projekte „Literatūros ir kino
dienos bibliotekoje, XII“ suteikė galimybę visaginiečiams susitikti su Nacionalinės kultūros ir meno

premijos laureatu, geriausiu Lietuvos portretistu tituluojamu Algimantu Aleksandravičiumi.

V. ŽMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Personalas. Bibliotekoje (kartu su filialu) dirba 16 profesionalių bibliotekininkų, turinčių

aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, Virš 50 % darbuotojų darbo stažas bibliotekoje didesnis nei 20

metų. Iš viso bibliotekoje su administracija ir techniniu personalu kalendorinių metų pabaigoje

dirbo 21 darbuotojas. 2021 metais pareigybių skaičius nesikeitė – 20.

Darbuotojų kaita įstaigoje nedidelė. Ataskaitiniais metais organizuotas konkursas laisvai

vyriausiojo buhalterio 0,5 pareigybei užimti ir paskirtas eiti pareigas jį laimėjęs pretendentas. 2021

m. lapkričio 12 d. iš darbo atleista direktoriaus pavaduotoja Dalia Savickaitė, o gruodžio 31 d. –

bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė.

Kvalifikacijos tobulinimas. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos poreikiai yra analizuojami ir

suprantami kaip galimybė plėtoti reikiamas kompetencijas, todėl tam skiriama nemažai dėmesio.

Šioje srityje aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka,

Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Utenos viešąja biblioteka.

Per 2021 metus 100% bibliotekos specialistų kėlė kvalifikaciją. Vidutiniškai kiekvienas

bibliotekininkas dalyvavo 7 mokymuose bei seminaruose, kurie dažniausiai vyko nuotoliniu būdu.

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas Specialistų 

skaičius

„Dalijimosi kultūra: nauji Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios

bibliotekos virtualūs produktai neformaliam ugdymui regiono bibliotekose“
6



6

„Video ir foto apdorojimas kuriant vaizdo klipus “ 7
„Universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“

pristatymas Panevėžio regiono bibliotekoms“
4

„Skaitymas kitaip: „Sensorinių skaitymų“ organizavimo metodika ir

įgyvendinimas bibliotekoje“
4

„Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“ 6

„El. paslaugų vykdymo/administravimo mokymai. Paslaugos skirtos

skaitytojams“
10

„Edukacinės-terapinės programos „Mėnulio žemėlapis“ pristatymas Panevėžio

regiono bibliotekų specialistams“
5

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo

socialinių santykių kūrimui su aplinka“
4

„Lietuvių ir užsienio šalių literatūros naujienų apžvalga informavimo ir

konsultavimo paslaugų gerinimui socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės

grupėms“

10

„Efektyvus Lietuvos VB informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti

vartotojų aptarnavimo kokybę“( LNB mokymai LIBIS administratoriams) 
2

„Darbas su modernizuota LIBIS sistema: „LIBIS komplektavimas“ 9

„Darbas su modernizuota LIBIS sistema: „Skaitytojų aptarnavimas“ 8

„Darbas su modernizuota LIBIS sistema: „LIBIS katalogavimas“ 9

„Darbas su modernizuota LIBIS sistema (iBiblioteka.lt portalo pristatymas) 3

„LIBIS Skaitytojų aptarnavimo procesai  ir aptarnavimas“ 11

„Naujai sukurtų paslaugų administravimas: vartotojų registracija, paslaugų

užsakymas ir vykdymas“
2

„B i b l i o t e k ų   v a i d m u o   š i u o l a i k i n ė j e   v i s u o m e n ė j e “ 9

„Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant

kultūros paslaugas"
2

„Microsoft Teams“  programos mokymai 2

Nuotolinio mokymo(si) organizavimas „Moodle“ aplinkoje 2

„Kraštotyros analizikos seminaras kuriantiems periodikos straipsnių analizikos

įrašus NBDB“
1

„Kultūros paveldas virtualioje erdvėje: teorija ir praktika“ 1

„Virtualus bendruomenių muziejus („Kūrybinės jungtys“)“ 1

„Kaip kūrybiškai pravesti edukaciją įvairaus amžiaus moksleiviams?“ 3

„Susipažinimas su virtualia realybe ir dirbtiniu intelektu (įrangos naudojimas)“ 2

„Kultūrinių edukacijų veiklų pritaikymas individualių poreikių turintiems

moksleiviams“
3

„Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai“ 1

„Bibliotekos erdvės, pritaikytos vaikams“ 2

Kvalifikacinė išvyka į Oodi (Suomija) biblioteką (pagal LKT ir Lietuvos

bibliotekininkų draugijos Utenos skyrius projektą „Mokomės iš geriausių ir

kuriame ateities biblioteką“

4

Visagino viešosios bibliotekos specialistai dalyvavo 5-iose Panevėžio apskrities viešųjų

bibliotekų regioninėse darbo grupėse: metodininkų, komunikacijos, TBA, informacinių išteklių,

vaikų literatūros ir edukacijos bei 3-ose respublikinėse konferencijose: „Prisijungusi Lietuva“, Quo

vadis, kraštotyra?“, „Biblioteka visiems. Lietuvos bibliotekų manifestas“.
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Lėšų administravimas 2021 m.

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) Lėšos (tūkst. Eur)

1.Savivaldybės biudžetas

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 4 programa 278,86

1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos 10 programa 0,3

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas 0,5

1.4. Savivaldybės biudžeto lėšos 1 programa 0,9

1.5. Savivaldybės biudžeto lėšos 7 programa 0,1

1.6. Savivaldybės biudžeto lėšos 8 programa 0,3

Iš viso: 280,96

2.Kiti šaltiniai

2.1. Valstybės biudžeto  lėšos (knygos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės organizavimas, spec. tikslinės dotacijos)

25,5

2.2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (1,2 proc. parama ) 0,29

Iš viso: 25,79

Biudžeto išlaidos

Išlaidų pavadinimas Išlaidos (tūkst. Eur)

Darbo užmokesčio 238,35

Socialinio draudimo įmokos 5,1

Darbdavių socialinė parama pinigais 6,9

Ryšių paslaugos 1,12

Transporto išlaidos 0,09

Spaudiniai ir knygos (Valstybės lėšos) 21,28

Kitos prekės ir paslaugos 9,8

Komandiruotės -

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3,06

Kvalifikacijos kėlimas 0,15

Komunalinės paslaugos 14,7

Ilgalaikio materialaus turto remontas 1,1

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas  (10 pr.) 0,3

Iš viso išlaidų: 301,9

Finansų kontrolės sistema. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos

įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, siekiama užtikrinti, kad viešosios bibliotekos finansinė būklė,

turtas, gautos pajamos, išlaidos ir patirtos sąnaudos būtų tiksliai atspindėtos finansinėje apskaitoje ir

atskaitomybėje. Viešojoje bibliotekoje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu (VSAFAS). Kontrolė vykdoma

vadovaujantis Finansų kontrolės taisyklėmis, kurios užtikrina efektyvią išankstinę, einamąją ir

paskesniąją finansų kontrolę. Kasmet rengiama Finansų kontrolės ataskaita. 

Prisiimant atsakomybę už visą įstaigos veiklą, buvo rūpinamasi racionaliu finansinių išteklių

naudojimu, kontroliuojama, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto ir valstybinio

socialinio draudimo įstaigomis. Kreditorinio įsiskolinimo 2021-12-31 būklei įstaiga neturi.

VI. APIBENDRINIMAS

Problemos. Biblioteka atlieka didelį vaidmenį bendruomenės gyvenime, mažina socialinę

atskirtį, moderniomis informacinėmis technologijomis plečia žinių visuomenės kūrimąsi. Siekdama

neatsilikti nuo kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų, VVB teikia tradicines ir netradicines paslaugas,
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tačiau ankštose ir nefunkcionaliose viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai. Jau

keletą metų ieškoma galimybių biblioteką perkelti į kitas bibliotekai pritaikytas patalpas, tačiau

bibliotekos naujo pastato statybos klausimas užsitęsė.

Siekiant patenkinti žinių visuomenės poreikius, bibliotekose reikalingi aukštos kvalifikacijos

specialistai. Ateityje biblioteka susidurs su bibliotekininkystės ar informacijos srities išsilavinimą

įgijusių darbuotojų trūkumu, nes universitetai neberuošia šios srities specialistų. Kultūros politikos

nuostatuose kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įtvirtintas kaip prioritetas, tačiau iki šiol nėra

sukurta vieninga, nuosekliai funkcionuojanti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistema.

Veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, nuo proporcingo ir

tikslingo finansavimo, gaunamo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Kyla patalpų eksploatacijos

kaštai, brangsta paslaugos, kuriomis naudojasi biblioteka. Savivaldybės lėšų pakanka tik bibliotekos

išlaikymui, bet ne jos esminiam atnaujinimui. Ypač didelės reikšmės bibliotekai turi informacijos

išteklių brangimas. Lėšos periodinių leidinių užsakymui nedidėja, o periodiniai leidiniai kasmet

brangsta, todėl jaučiamas periodinių leidinių stygius lietuvių ir užsienio kalbomis.

Teigiami pokyčiai per ataskaitinius metus

Įgyvendinti trejus metus besitęsiantys projektai „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis

internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“, pakeista kompiuterinė ir

programinė įranga interneto prieigose, vyksta nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai

gyventojams. Įgyvendinant kitus aukščiau minėtus projektus pagerinta bibliotekos materialinė bazė,

įvaizdis, teikiamos naujos paslaugos.

Didelę įtaką bibliotekos darbui ir veiklų pobūdžiui turi pandemijos situacija, bet bibliotekos

specialistai greitai persiorientavo ir išmoko dirbti naujais metodais, paslaugas teikti virtualioje

erdvėje. Bibliotekoje sudarytos sąlygos rezervuoti, užsisakyti, prasitęsti knygų grąžinimo terminą iš

namų, o nedarbo metu – palikti leidinius knygų grąžinimo įrenginyje ir pasiimti knygas

knygomatuose 24 val. per parą.

Planai ateičiai

1. Ieškoti galimybių perkelti biblioteką į naujas patalpas.

2. Tęsti vaikų skaitymo skatinimo veiklas, parengti naujas edukacines programas.

3. Plėtoti dokumentinio paveldo prieinamumą elektroninėje erdvėje.

4. Gerinti bibliotekos materialinę bazę (suremontuoti laiptus, įrengti pandusą).

5. Bendradarbiauti su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos savivaldybių viešųjų

bibliotekų asociacija, Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo, Panevėžio apskrities G.

Petkevičaitės-Bitės ir Utenos regiono viešosiomis bibliotekomis, Visagino bendruomene, miesto

švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.




