PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-76
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1. Bendra informacija apie įstaigą:
1.1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka)
yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 190567962. Adresas: Vilniaus g. 3, LT-84147,
Joniškis. Telefonas (8 426) 51 887, elektroninis paštas jvb@joniskis.rvb.lt, bibliotekos interneto
svetainė www.joniskis.rvb.lt, socialinis tinklas Facebook – https://www.facebook.com/Joniškiorajono-savivaldybės-Jono-Avyžiaus-viešoji-biblioteka-1399543723607351
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka yra viešasis juridinis asmuo,
veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo, švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą,
įgyvendinantis Joniškio rajono savivaldybės funkcijas ir yra išlaikomas iš savivaldybės biudžeto
asignavimų. Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 metais savo veiklą grindė
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Joniškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais,
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais.
2020 metais rugpjūčio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu (Nr. T-170.)
uždarytas Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Darginių filialas.
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo nustatyta tvarka ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Bibliotekai 2020 m. pabaigoje priklausė 17 teritorinių padalinių (filialų) (toliau – filialų),
kurie nėra juridiniai asmenys, jiems vadovauja ir materialines vertybes į apskaitą įtraukia
Biblioteka. Veikė 5 knygų išdavimo punktai: Blauzdžiūnų, Daukšių, Gasčiūnų, Lieporų, Maželių.
Kilnojamąsias bibliotekėles turėjo Viešoji biblioteka, mikroautobusu vežusi knygas į 3 kaimus
(Jakiškiai, Maironiai, Jauniūnai) ir Jurdaičių filialas – Jankūnų kaimo bendruomenėje.
2. Informacija apie direktorių:
2.1. Įstaigos vadovas – Bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė. Išsilavinimas –
aukštasis universitetinis, Vilniaus universitetas. Bibliotekai vadovauja nuo 2006 m. Yra Šiaulių
regiono bibliotekų tarybos narė. Įstaigai atstovauja Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų
asociacijoje.
2.2. Direktorės kvalifikacijos kėlimas 2020 m.:
2.2.1. Vilniaus knygų mugė „Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“ – 2020 m.
vasario 20 d. ;
2.2.2. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas –2020 m. vasario 28 d.;
2.2.3. Šiaulių regiono bibliotekų virtualus tarybos posėdis – 2020 m. balandžio 3 d.;
2.2.4. Nuotolinių mokymų platformos „Moodle“ galimybės – 2020 m. birželio 9 d.;
2.2.5. Nuotoliniai Civilinės saugos mokymai – 2020 m. birželio 3 d.;
2.2.6. Fleet Complete mokymai–2020 m. rugpjūčio 26 d.;
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2.2.7. Nuotoliniai mokymai „Autistiškiems asmenims draugiškos bibliotekos“ –2020 m.
rugsėjo 9 d.;
2.2.8. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkimas ir renginys
„Lietuvos e. skautai ir biblioteka“ - 2020 m. rugsėjo 17 d.;
2.2.9. Nuotoliniai mokymai „Autorinių teisių mokymai: bibliotekos atvejis“– 2020 m. spalio
7 d.;
2.2.10. Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis – 2020 m. lapkričio 4 d.;
2.2.11. Šiaulių apskrities Regioninės kultūros tarybos nuotolinė konferencija – 2020 m.
lapkričio 13 d.;
2.2.12. „Sensorinio gesintuvo“ nuotolinis informacinis seminaras (darbas su neįgaliaisiais,
autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais ir jų šeimomis) – 2020 m. lapkričio 16 d.;
2.2.13. Nuotolinis seminaras „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“ –2020 m.
lapkričio 18 d.;
2.2.14. Nuotolinis LKT seminaras –2020 m. lapkričio 20 d.;
2.2.15. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ nuotolinis motyvacinis renginys „Dirbtinis intelektas
mūsų kasdienybėje: kur jis pritaikomas?“–2020 m. lapkričio 21 d.;
2.2.16. Nuotolinė Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija „Kaip pasikeitėme per
dvidešimt metų“–2020 m. gruodžio 2 d.;
2.2.17. Nuotolinė konferencija „Kalba – tautos stiprybė ir gyvastis“ –2020 m. gruodžio 17 d.
3. Informacija apie darbuotojus:
Įstaigos darbuotojų skaičius 2020 m. pabaigoje – 45. Viešojoje bibliotekoje – 23, Žagarėje –
2, kaimo filialuose – 20. Profesionalūs bibliotekininkai: Viešojoje bibliotekoje – 15, Žagarėje – 2,
kaimo filialuose – 17. Darbuotojų kaita: profesionalūs bibliotekininkai – 2. Įstaigos turimų
pareigybių skaičius – 46,5. Kultūros ir meno darbuotojų – 33,75, kitų – 12,75.
2020 metais 36 Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojai kvalifikaciją kėlė 153 kvalifikacijos kėlimo renginiuose (virtualiuose ir nevirtualiuose).
II SKYRIUS
VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ
VEIKLOS PLANUS
4. Bibliotekos misija – užtikrinti rajono gyventojams prieigą prie įvairių informacijos
šaltinių, panaudojant tradicinius išteklius ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, stiprinti
bibliotekos informacines, neformalaus ugdymo ir kultūrines funkcijas. Bibliotekos veiklos
uždaviniai apibrėžti Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos nuostatuose.
Atsižvelgdama į vykdomą misiją, vadovaudamasi nuostatais, 2020 metais Biblioteka ir teritoriniai
padaliniai (filialai) vykdė bibliotekinio, informacinio, kultūrinio gyventojų aptarnavimo veiklas ir
funkcijas.
5. Įstaigos 2020 metų veiklos plane suplanuotos veiklos (uždavinių ir priemonių
įgyvendinimo rezultatai).
Eil.
Nr.
1.

Uždaviniai, priemonės
Uždavinys: Užtikrinti rajono bendruomenės
prieinamumą prie įvairių informacijos šaltinių,
gerinti bibliotekos paslaugų kokybę, skatinti

Siekiniai

Siekinių
įgyvendinimo
faktas

3

1.1.

1.1.1.

gyventojus naudotis bibliotekos tradicinėmis ir
moderniomis technologijomis pagrįstomis
paslaugomis, didinti neformaliojo suaugusių ir
vaikų švietimo paslaugų įvairovę, prieinamumą ir
kokybę
Kaupti, organizuoti ir tvarkyti SVB dokumentų fondą,
atitinkantį rajono bendruomenės skaitymo ir
informacinius poreikius
Pildyti SVB fondą naujais dokumentais

1.1.2.

Atlikti pasenusio turinio ir susidėvėjusių dokumentų
atranką ir nurašymą

1.1.3.

Organizuoti VB ir filialų fondo apsaugą, laiku ir
nustatytais terminais atlikti fondo patikrinimus

1.2.

Organizuoti ir sudaryti prieigą prie bibliotekos fondo
ir kitų informacijos šaltinių panaudojant šiuolaikines
technologijas
Kurti elektroninį katalogą: daryti naujus įrašus
Atsakyti į vartotojų informacines užklausas

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

10500

11792

9190

17011

Atlikti Maldenių
filialo ir Metodikos
fondo patikrinimus

Atlikti Maldenių
filialo ir
Metodikos fondo
patikrinimai

3655
4894

3323
4356 (439 el.
priemonėmis)

Vartotojų informaciniams poreikiams panaudoti e.
katalogą, elektronines duomenų bazes
12

12

1.3.1.

Duomenų bazių prenumerata
Skatinti gyventojus naudotis biblioteka, gerinti
bibliotekos paslaugų kokybę, teikti elektronines
paslaugas
Gyventojų sutelkimo į bibliotekas proc.

30,7

29,4

1.3.2.

Vartotojų skaičius

7330

7000

1.3.3.
Apsilankymų skaičius
1.3.3.1. Renginių lankytojų skaičius

127972 (buvo 2019)
9605 (buvo 2019)

90851
5279

5019 (buvo 2019)
232205

20360
6159
176009

4479

4404

71
1841
503

68
1408
694

1.3.

1.3.3.2. Lankytojų skaičius virtualiuose renginiuose
1.3.3.3. Virtulių seansų (apsilankymų) bibliotekos svetainėje
1.3.4.
Dokumentų išduotis
1.3.5.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.

2.1.

Išduotis namuose (leidinių neįgaliems ir senyvo
amžiaus gyventojams pristatymas į namus)
Užtikrinti nemokamą prieigą viešosios interneto
prieigos taškuose, skatinti vartotojų
nuolatinį informacinį mokymąsi, stiprinti ir ugdyti
gyventojų skaitmeninius įgūdžius
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams
Suteiktų individualių konsultacijų skaičius
Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio raštingumo
mokymuose, skaičius
Uždavinys. Užtikrinti skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos sklaidos renginių
įgyvendinimą, didinti kultūrinių projektų įvairovę
Įgyvendinti skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos
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sklaidos iniciatyvas
2.1.1
Renginių skaičius
2.1.1.1. Iš jų – parodų skaičius
3.
Uždavinys. Ugdyti bibliotekos darbuotojų
profesinę kompetenciją ir gebėjimus, organizuoti
ir dalyvauti profesinio ugdymo renginiuose ir
mokymuose, teikti metodinę pagalbą,
profesionaliai vadovauti bibliotekai
3.1.
Tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, organizuoti
metodinę veiklą
3.1.1.
Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją skaičius
4.
Uždavinys. Užtikrinti optimalias sąlygas
programos įgyvendinimui, efektyviai vykdyti
bibliotekos veiklos administravimą ir priežiūrą
4.1.
Dalyvavimas kitų organizatorių projektuose
4.1.1.
Dalyvavimas Kultūros ministerijos ir Lietuvos
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“
4.1.2.
Dalyvavimas informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Susisiekimo ministerijos, asociacijos
„Langas į ateitį“, LNB, LR vidaus reikalų
ministerijos projekte „Prisijungusi Lietuva“
4.1.3.
Dalyvavimas Šiaulių apskrities P. Višinskio
bibliotekos projekto, siekiant plėsti paslaugas įvairią
negalią turintiems asmenims bei skatinti visuomenės
informavimą ir tolerancijos ugdymą „Biblioteka
visiems“ vykdyme (autizmo spektro sutrikimų
turintiems vaikams bei jų šeimoms)
4.2.
Materialinės bazės gerinimas
4.2.1.
Techninė įranga gauta bibliotekos lankytojams,
dalyvaujant M. Mažvydo Nacionalinės bibliotekos
projekte:
- kompiuteriai;
- daugiafunkciniai įrenginiai;
- projektoriai
- televizoriai
- maršrutizatoriai
4.2.2.
Kompiuterinės įrangos ir kt. technikos įsigijimas ir
atnaujinimas iš bibliotekos lėšų:
- kompiuteriai
4.2.3.
Kompiuterinės įrangos ir kt. technikos įsigijimas iš
bibliotekos finansuotų projektų:
- interaktyvus stendas-ekranas;
- burbulų vamzdis;
- burbulų sienelė;
- šviesos ir smėlio staliukai;
- difuzorius aromaterapijai;
- didelis spalvą keičiantis kamuolys;
- kosmoso efekto tinklas;
- šviečiantis stalas;
- momentinis nuotraukų spausdintuvas;
- stiklinis piešimo molbertas.
Kiti pirkiniai iš finansuotų projektų lėšų:
- lauko palapinė;

633
323

711
436

39 (iš 47)

36 (iš 45)

4
1

3
1

1

1

1

38
12
5
7
12

38
12
5
7
12

9

12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

5

4.2.4.

- reklaminė vėliava su bibliotekos logotipu;
- reklaminis stendas;
- šviečiančio smėlio staliuko gaubtas;
- šviečiančio smėlio staliuko stovas;
- kiliminė danga;
- šviesai nepralaidi užuolaida;
- lavinamieji ir edukaciniai žaislai;
- emocijų pagalvėlių rinkinys;
- atgalinio skaičiavimo laikrodis.
Bibliotekos ir padalinių materialinės bazės
stiprinimas:
- Viešojoje bibliotekoje įdiegta moderni
skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos
sistema, įrengtas keltuvas, renovuota šilumos
sistema.
- Medginų kaime atnaujinta skulptūra Jonui
Avyžiui, sutvirtintas pagrindas, koplytstulpis
nušveistas ir perdažytas, sutvarkyta aplinka,
atnaujintas suoliukas.
- Stungių filiale atliktas katilinės kapitalinis
remontas, pakeistas šildymo katilas ir įranga,
suremontuotos patalpos.
- Kepalių filialo patalpose sutvarkyta
sanitarinių mazgų įranga.
- Žagarės filialo patalpose naujai įrengta
sensorinė erdvė.
- Maldenių filiale suremontuota šildymo
sistemos įranga.
Transporto išlaikymas

1
1
1
9 m2
18 m2
1
25
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Įstaigos veiklos analizė (įstaigos teikiamos paslaugas, paslaugų gavėjai).
Eil. Įgyvendintos priemonės
Nr. pavadinimas
1.
Renginiai / parodos

2.

Lankytojai (apsilankę
bibliotekoje ir virtualūs –
apsilankę bibliotekos
interneto svetainėje)

2019 m.

2020 m.

911

711

132991

92596
(Virtualūs
lankytojai
apsilankę
bibliotekos
internetinėje
svetainėje –
1745)

Komentaras apie pokytį
22 proc. mažiau renginių dėl
pandemijos, karantino ir
ekstremalios situacijos šalyje.
Tačiau surengta 49 parodomis
daugiau nei 2019 m.
30,3 proc. mažiau dėl karantino
ir ekstremalios situacijos šalyje
visuose padaliniuose
pagrindiniai rodikliai lyginant
su 2019 m. mažėjo: bibliotekos
neaptarnavo lankytojų paskelbto
karantino metu nuo kovo 16 d.
iki balandžio 28 d., tai yra 1,5
mėn.
Nuo balandžio 29 d. iki gegužės
31 d. ir nuo rugsėjo
28 iki gruodžio 31 d. (4 mėn.)
lankytojus aptarnavo
bekontakčiu būdu, t.y.
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3.

Dokumentų išdavimas

236699

176009

neįsileidžiant į biblioteką, tik
leidžiant, laikantis visų
ekstremalios situacijos
reikalavimų, pasikeisti knygas.
Nedirbo skaityklos, interneto
skaityklos, žaislotekos.
Padidėjo virtualių
apsilankymų bibliotekos
svetainėje lyginant su 2019 m.
(+1153).
25,6 proc. mažiau dėl
pandemijos, karantino ir
ekstremalios situacijos šalyje.

7. Projektų įgyvendinimas.
Eil.
Projekto / priemonės pavadinimas
Nr.
1.
Projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos
lėšomis (VB)
„Įsitrauk“
Iš viso
„Interaktyvi lankytojų informavimo sistema“
„Įsitrauk 2“
„Išlaisvink pojūčius: sensorinių skaitymų ir pojūčių
erdvės įkūrimas“
„Knygnešių takais“
„Ateik, pamatyk ir išbandyk“
„Unikalių Joniškio Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos leidinių restauravimas“
„Per knygą ir meną į žmonių širdis“
Iš viso
2.
Lietuvos kultūros tarybos projektų kofinansavimas
Savivaldybės lėšomis (SB)
„Įsitrauk“
Iš viso
„Interaktyvi lankytojų informavimo sistema“
„Įsitrauk 2“
„Išlaisvink pojūčius: sensorinių skaitymų ir pojūčių
erdvės įkūrimas“
„Knygnešių takais“
„Ateik, pamatyk ir išbandyk“
„Unikalių Joniškio Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos leidinių restauravimas“
„Per knygą ir meną į žmonių širdis“
Iš viso
3.
Įstaigos veiklos priemonės, finansuotos
Savivaldybės lėšomis (SB)
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos
sklaidos programa

2019 m. (Eur)

2020 m. (Eur)

7000
7000
9600
5700
5400
1800
1500
900
1100
26000

748
748
700
300
400
240
450
100
400
2590

4000

2000
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4.

5.

6.

Papildomos priemonės, finansuotos
Savivaldybės lėšomis (SB)
„Mink nuotykių ir pažinimo keliu“
Iš viso
Kiti projektai finansuoti valstybės biudžeto lėšomis
(VB)
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas
projektas „Graži kalba žmogų puošia“
Iš viso
Projektai, finansuoti Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje
„ES drauge saugiau“
„Europa ir mes“
Iš viso

300
300

300
300

500
1000
1500

8. Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis.
Viešoji biblioteka bendradarbiavo ir palaikė partnerystės ryšius su įvairiomis įstaigomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik mieste ir rajone, bet ir šalyje. Bendradarbiaujama su
Joniškio darbo birža, Joniškio „Saulės“ pagr. mokyklos Dienos užimtumo centru, Lietuvos
moksleivių sąjunga, Joniškio rajono švietimo centru, vaikų darželiais, mokyklomis, literatų klubu
„Audruvė“, senelių globos namais „Santara“, Joniškio visuomenės sveikatos biuru, Joniškio
kultūros centru, istorijos ir kultūros muziejumi, jaunimo ir senjorų organizacijomis, su Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio skyriaus nariais, Vilniaus joniškiečių draugija „Sidabra“ ir
jos prezidente Giedre Lastauskiene, kraštiečiais Juozu Šalkausku, Povilu Mataičiu, Sofija Jonaityte,
Silvija Povilaityte, rašytojo Jono Avyžiaus žmona Irena Avyžiene. Žagarės miesto filialas bendrauja
su neįgaliųjų klubu „Švėtė“, Žagarės neįgaliųjų klubu „Vyšnelė“, Žagarės regioninio parko
direkcija, Žagarės socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos centru, Žagarės gimnazijos ir specialiosios
mokyklos bendruomene, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės
skyriumi. Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis,
seniūnijomis.
Bendradarbiavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo ir metodinės veiklos srityse vyko su
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja
biblioteka. Šių bibliotekų specialistai skaitė pranešimus mūsų bibliotekos kvalifikaciniuose
renginiuose, organizavo mokymus. Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo
rajono laikraštis „Sidabrė“.
III SKYRIUS
BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

9. Finansavimas (gautos lėšos)
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės lėšos (SB)
Valstybės lėšos (VB)
Įstaigos pajamų lėšos (SP) – už mokamas
paslaugas
Fondų lėšos (Lietuvos kultūros tarybos,

2019 metų faktas
(Eur)
539600,00
18285,00
1013,00

2020 metų faktas
(Eur)
601600,00
36081,00
2019,30

9200,00

26300,00
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5.
6.

kitų fondų)
Fizinių, juridinių asmenų parama
Iš viso

791,00
568889,00

380,26
666380,56

Visi gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį įstaigos veikloje: patalpų išlaikymui, ryšių
paslaugoms, interneto išlaikymui, transporto paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, darbuotojų darbo
užmokesčiui, socialiniam draudimo įmokoms, rajono gyventojų skaitymo, informacinių bei
kultūrinių poreikių tenkinimui, informacinių paslaugų organizavimui, dokumentų (knygų) įsigijimui,
spaudinių prenumeratai.
Įsiskolinimas einamųjų metų sausio 1 d. – 615,28 Eur. Iš jų už komunalines paslaugas –
594,28 Eur, darbdavio įmokos VSDFV – 20,31 Eur, transporto paslaugos – 0,69 Eur.
Lėšų paskirstymo prioritetai: darbo užmokestis, komunalinės paslaugos, veikla.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Įgyvendindama 2020 m. Joniškio rajono savivaldybės programą „Kultūros ir sporto plėtra“
(kodas 02) Biblioteka vykdė savo funkcijas plėtodama paslaugas, atsakingai komplektuodama
informacijos išteklius, suteikdama fizinę ir nuotolinę prieigą prie informacijos šaltinių, keldama
darbuotojų kvalifikaciją. 2020 metai buvo ypatingi visiems savo iššūkiais dėl Covid-19 pandemijos
ir jos pasekmių: karantinas, nuotolinis darbas, pasikeitusi psichologinė ir emocinė aplinka. Kito ir
veiklos prioritetai: karantino metu svarbiausia tapo darbuotojų ir lankytojų sveikata, darbo saugos
priemonių aprūpinimas, knygų karantinavimas, nuotolinių paslaugų organizavimas, o pasibaigus
karantinui, saugus visų bibliotekos paslaugų palaipsnis atvėrimas. Veikla organizuota taip, kad
iškelti veiklos tikslai ir uždaviniai būtų tinkamai įgyvendinti.
Nuolat rūpintasi žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu, jų kontrole, įstaigai
skirtų lėšų racionaliu panaudojimu, užtikrinta tinkama informacijos apie įstaigą sklaida.
10. Įstaigos veiklos stipriosios, silpnosios ir tobulintinos sritys.
Veikla
Stipriosios
sritys

Trumpas aprašymas
Projektinė veikla: ilgalaikė
dalyvavimo projektuose valdymo
patirtis, kurios dėka per projektinį
finansavimą sukurta naujų paslaugų
bendruomenei, pritraukta
papildomai lėšų
Įgyvendinant projektus 2020 m.
sukurtos naujos inovatyvios
paslaugos lankytojams

Pastabos
Paremti 8 projektai, pritraukta 26300 Eur
lėšų.

Įkurta Sensorinė skaitymų ir pojūčių erdvė
Žagarės teritoriniame padalinyje (Miesto
a. 39 Žagarė).
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės
teritoriniame padalinyje įkurta Sensorinė
skaitymų ir pojūčių erdvė, atliekanti inovacijų
kūrimo, kultūros, laisvalaikio, švietimo,
socialines funkcijas. Projekto veiklos suteikė
galimybę suaugusiesiems kartu su vaikais
prasmingai praleisti laiką. Projekto metu
organizuoti sensoriniai skaitymai, dailės,
muzikos, aromaterapijos užsiėmimai.
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Sensorinėje erdvėje lankėsi tėvai su vaikais
bei seneliai su anūkais. Kol vaikai užsiimdavo
edukacinėmis veiklomis, tėvai ar seneliai
ilsėdavosi patogiai fotelyje ir stebėjo
burbulinės lempos ir sienelės kylančius
vandens burbulus, kvėpavo difuzoriaus
skleidžiamais tonizuojančiais kvapais. Šioje
erdvėje lankėsi ir socialinės rizikos šeimų bei
romų tautybės atstovai, tad taip buvo mažinta
socialinė atskirtis. Projekto metu fiksuotas
didesnis nei įprasta lankytojų skaičius
bibliotekoje. Biblioteka viešojoje erdvėje
buvo matoma daugiau, formuotas teigimas
bibliotekos, kaip kultūros skleidėjos, įvaizdis.

Renovuota Joniškio krašto
knygnešio Viktoro Pečiulio
kapavietė

Įsigytas interaktyvus stendas-ekranas ir
sukurtas žaidimas „Ar pažįsti rašytoją
Joną Avyžių“.
Projekto metu sukurta naujos kartos
skaitmeninė infrastruktūra (įsigytas mobilus
interaktyvus stendas), kuri leido inovatyviai
informuoti vietos bendruomenę apie
svarbiausius įvykius, naujienas, renginius,
susijusius su bibliotekos veikla. Buvo įsigytas
interaktyvus informacinis stendas su kūno
temperatūros jutikliu ir rankų dezinfekanto
dozatoriumi bei sukurtas virtualus žaidimas
„Ar pažįsti rašytoją Joną Avyžių“.
Bendradarbiaujant su Joniškio ir Šiaulių
krašto jaunaisiais menininkais sukurta
originali paroda „Kūrybos laisvė“. Pirmiausia
stendas pastatytas bibliotekoje, vėliau
bendradarbiaujant su verslu pastatytas vienoje
iš miesto parduotuvių. Mobilus stendas ir
pasibaigus projektui bus gabenamas į kaimo
filialus, bus statomas kitose viešose vietose,
kad kuo daugiau žmonių pasiektų reikalinga
informacija ir kultūros sklaida.
Paminėtos Joniškio krašto knygnešio
Viktoro Pečiulio 165-osios gimimo metinės
ir ta proga renovuota knygnešio kapavietė
(pastatytas naujas paminklas, sutvarkyta
kapavietė) Kriukų miestelyje (Joniškio
rajone). Išliekamoji vertė – knygnešių
atminimas ateities kartoms.
Renovavus kapavietę bendradarbiaujant su
vietos bendruomene suorganizuota kapavietės
pašventinimo ir knygnešio atminimui skirtą
šventė, kurioje dalyvavo bendruomenės nariai
ir knygnešio giminaičiai. Sutvarkytoje
kapavietėje mokiniams rengtos netradicinės
pamokos, kurių metu priminta knygnešio
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V. Pečiulio ir kitų knygnešių veikla,
suorganizuotas pėsčiųjų žygis „Istoriniais
knygnešių takais“, organizuotos edukacinės
skaitymo skatinimo veiklos, atvirlaiškių ir
piešinių konkursai, akcija „Nešu Jums
knygą“, kurios metu vaikai savanoriškai nešė
knygas į biblioteką negalintiems atvykti
asmenims.
Vykdytos vaikų ir jaunimo
Projektų „Įsitrauk 2“ ir „Ateik, pamatyk ir
užimtumo veiklos
išbandyk“ metu vaikams ir jaunimui teiktas
turiningas, aktyvus ir kokybiškas laisvalaikio
užimtumas. Vaikai ir jaunimas aktyviai
įsitraukė į bibliotekos siūlomas veiklas:
edukacijas, vasaros lauko skaityklos veiklas,
kūrybines dirbtuves, protmūšius, sportines
veiklas, susitikimus su rašytojais ir kitais
žymiais žmonėmis. Kartu su Atviru jaunimo
centru organizuota Tarptautinė jaunimo diena.
Dalyvaujama Lietuvos
Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Viešosios
apskričių viešųjų bibliotekų ir
bibliotekos kaip ir kitų Lietuvos viešųjų
Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, duris puošia išskirtinis ženklas –
bibliotekų asociacijų ir
spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Gautas
Lietuvos aklųjų bibliotekos
„Sensorinio gesintuvo“ komplektas
projekte „Autizmo spektro ir
(priemonės, skirtos nusiraminti: palapinė,
kitų kalbos, komunikacijos ir
spalvota spyruoklė, trijų spalvų skysčių
elgesio sutrikimų turintiems
laikrodis, smėlio gyvatė, mirksintys
asmenims draugiškų bibliotekų
kamuoliukai, skambantis bokštelis, ausinės
tinklo diegimas“ kurį
nuo triukšmo), sukurta socialinė istorija. Taip
finansuoja LR kultūros
pat tobulintos darbuotojų kompetencijos dėl
ministerija.
bendravimo su Autizmo spektro (ASS) ir kitų
kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų
turinčiais lankytojais.
Dalyvaujama Kultūros ministerijos Atnaujinta Bibliotekos viešosios interneto
ir
Lietuvos nacionalinės M. prieigos infrastruktūra.
Mažvydo
Gauti 38 kompiuteriai, 12 daugiafunkcinių
bibliotekos projekte „Gyventojų
įrenginių, 5 projektoriai, 7 televizoriai, 12
skatinimas išmaniai naudotis
maršrutizatorių.
internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“:
Vykdomas gyventojų
Vyko daugiau skaitmeninio raštingumo
skaitmeninis raštingumas
gyventojų mokymų. Mokėsi 694 žmonės
(bibliotekoje ir nuotolinis):
(2019 m. – 415 žmonės).
grupiniai, individualūs
kompiuterinio raštingumo mokymai,
konsultacijos.
Aktyvus dalyvavimas respublikos
projekte „Prisijungusi Lietuva“.
Biblioteka aktyviai įsijungė į
Viešoji biblioteka prasidėjus pandemijai
Lietuvos Nacionalinės bibliotekos
vykdė VšĮ „Robotikos mokyklos“ pilietinės
iniciatyvą „Bibliotekų pagalba
iniciatyvos veiklas.
aprūpinant gydytojus apsaugos
Bibliotekos darbuotojai, naudojant 3D
priemonėmis“.
spausdinimo technologiją, pagamino ir
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perdavė 130 apsauginių skydelių Joniškio
medikams ir 15 apsauginių skydelių
socialinių paslaugų darbuotojams, aprūpino
skydeliais visus bibliotekos darbuotojus.
Karantino metu bibliotekos veiklos Jau nuo pirmojo karantino pradžios (kovo 16
buvo perkeltos į virtualią erdvę d.) biblioteka įvairias veiklas aktyviai
(bibliotekos svetainės tinklalapį ir
(parodos, konkursai, viktorinos, edukacijos,
Facebook puslapį), siekiant išlaikyti susitikimai,
kompiuterinio
raštingumo
glaudų ryšį su bibliotekos
mokymai ir kt.) vykdė virtualioje erdvėje.
lankytojais, kiek įmanoma
Bibliotekos interneto svetainės lankomumas:
patenkinti jų poreikius, taip pat
6172 seansai.
prisidėti prie moksleivių
Iš viso Viešosios bibliotekos ir filialų
popamokinės veiklos ugdymo.
virtualiose renginiuose (Facebook + ZOOM
Padidėjo bibliotekos Facebook
platforma) dalyvavo 20360 virtualūs
lankomumas.
lankytojai.
Vykdomas neformalus švietimas,
2 Kultūros paso programos (nuo 2021 m.
kūrybinės edukacijos
patvirtintos dar 3 Kultūros paso programos,
kurių 2 – nuotolinės).
Vaikams suorganizuoti 164 edukaciniai
(bibliotekoje ir nuotoliniai)
renginiai,
kuriuose apsilankė 2888 lankytojai.
Bendradarbiaujant su Atviru
Birželio 30 d. bibliotekos darbuotojai
jaunimo centru organizuotos
organizavo edukacines veiklas vaikų
edukacinės veikos Atviro jaunimo
stovykloje „101 akimirka“ (Gataučiai,
centro stovyklose
„Saulėtųjų naktų“ sodyba).
Kvalifikuotas personalas,
ugdoma darbuotojų
kvalifikacija ir kompetencija
Gera materialinė bazė
(renovuotos patalpos, moderni
kompiuterinė, programinė
įranga, kokybiškas interneto
ryšys ir kt.)

Silpnosios
sritys

Nėra Lietuvos kultūros darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo sistemos.
Vis dar maži bibliotekos
specialistų atlyginimai.
Brangstant informacijos ištekliams,
patalpų eksploatacijai, interneto
ryšiui, kitoms naudojamoms
paslaugoms, biblioteka negali pilnai
patenkinti vis didėjančių vartotojų

36 darbuotojai kėlė kvalifikaciją 153
kvalifikaciniuose renginiuose (virtualiuose ir
nevirtualiuose).
Iš viso kompiuterizuotų darbo vietų – 108, iš
jų
vartotojams – 68, darbuotojams – 40.
2020 m. Joniškio rajono savivaldybė vykdė
projektą „Joniškio rajono J. Avyžiaus
viešosios bibliotekos paslaugų kokybės
gerinimas“, kurio metu Viešojoje bibliotekoje
įdiegta moderni skaitytojų aptarnavimo ir
leidinių apskaitos sistema, padėsianti gerinti
teikiamų paslaugų kokybę, renovuota šildymo
sistema, įrengtas keltuvas.
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poreikių.
Neišspręsta Jurdaičių ir Stupurų
filialo patalpų funkcionalumo ir
šildymo problema.
Tobulintinos Mažinti socialinę atskirtį, siekiant
sritys
įtraukti įvairias gyventojų grupes į
bibliotekos veiklą.
Plėsti Lietuvos integralios
bibliotekų sistemą (LIBIS) (14
kaimo teritorinių padalinių (filialų)
neįdiegta LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemė).
Virtualių paslaugų inicijavimas ir
tobulinimas.
11. Aktualiausios įstaigos problemos ir galimi jų sprendimo būdai.
11.1. Reikalingas Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos (Vilniaus g. 3, Joniškis) 3-iojo aukšto
(mansardos) ir rūsio patalpų renovavimas, modernizavimas ir pritaikymas bibliotekos veiklai.
Parengtas kapitalinio remonto projektas.
11.2. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato (Vilniaus g. 3, Joniškis) išorė neestetiška,
todėl reikalingi pastato išorės sienų apdailos darbai.

__________________

