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BENDROJI DALIS 

 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka ir jos struktūriniai padaliniai 

įgyvendino 2019 m. numatytas veiklas: informaciniais ir elektroniniais ištekliais organizavo 

gyventojų aptarnavimą, skatindama suaugusių ir vaikų gyventojų skaitymą, vykdė įvairaus 

pobūdţio renginius, rengė įvairių dokumentų bei tapybos, fotografijų ir kt. parodas, organizavo 

gyventojams mokymus, edukacinius uţsiėmimus, įgyvendino projektus ir programas. Apie 

organizuojamus renginius, įvykdytas veiklas teikė informaciją vietos, respublikos spaudoje bei 

internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose. 

2019 m. rajono bibliotekos, organizuodamos renginius, didelį dėmesį skyrė Lietuvos 

Respublikos Seimo paskelbtiems metams. Paminėti Juozo Tumo-Vaiţganto, Lietuvos Valstybės 

Prezidento Antano Smetonos, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Vietovardţių metai, 

Pasaulio lietuvių metai. Bibliotekos aktyviai įsijungė į projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, 

saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, dalyvauta skaitymo skatinimo projektuose 

„Vasara su knyga“, „Metų knygos rinkimai“, „Šiaurės šalių literatūros savaitė “ ir kt.  

Viešoji biblioteka įgyvendino kelis projektus, kuriuos finansavo Ukmergės rajono 

savivaldybė, dar keletas reikšmingų projektų įgyvendinti bendradarbiaujant su rajono kultūros, 

švietimo, socialinės globos įstaigomis, kaimo bendruomenėmis. Nenutrūko bendradarbiavimas su 

Lietuvos nacionaline Martyno Maţvydo, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekomis, 

darbuotojai dalyvauja šių bibliotekų projektų veikloje, keldami kvalifikaciją. 

Valstybinių, kalendorinių švenčių, reikšmingų sukakčių ir kitomis progomis bibliotekose 

buvo organizuojami literatūriniai, muzikiniai, paţintiniai, edukaciniai renginiai, sudaryta galimybė 

nemokamai naudotis interneto ryšio paslaugomis, mėgstantys knygas ir bendravimą galėjo 

savanoriauti, stebėti tiesiogines transliacijas, tobulinti skaitmeninius įgūdţius, dalyvauti 

kompiuterinio raštingumo mokymuose. 

Didelis Vlado Šlaito viešosios bibliotekos pasiekimas – suteiktas bibliotekai Kultūros pasas, 

kuris įpareigoja visada būti priekyje. 2019 m. uţbaigus „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos modernizavimas“ projektą Viešojoje bibliotekoje įdiegta RFID sistema. 

Nemaţo pripaţinimo sulaukė Viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijos įgyvendinimas, 

graţiai atnaujintos šviesios ir jaukios erdvės sulaukė gausaus būrio lankytojų. 

Kartu su rajono seniūnijų, kaimo bendruomenių vadovais, rajono savivaldybės atstovais 

aplankytos kultūros įstaigos, rajono bibliotekos. Susitikimų metu apţvelgta šių įstaigų veikla, tartasi 

dėl bibliotekų komunalinių išlaidų, bendrų veiklų vykdymo. 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS. 

 

1.1. Bibliotekų skaičius ir tinklo pokyčiai. 

2019 metais Ukmergės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – SVB) tinklas 

nesikeitė, jį sudarė: 

 1 Viešoji biblioteka (toliau – VB), 

 28 Kaimo padaliniai (toliau – KP) , iš jų 3 sujungti su mokyklų bibliotekomis, 

 2 paslaugų punktai (toliau – PP). 

Ukmergės rajono bibliotekų (KP) tinklo tankumas 1000 gyventojų – 2,1.  

Bibliotekų tinklo prieinamumas – vienam kaimo padaliniui 2019 m. teko apie 476 

gyventojus. 

 

1.2. Nestacionarus aptarnavimas. 

Tulpiakiemio paslaugų punktas lankytojus aptarnauja kiekvieną dieną 4 val., darbuotojas 

dirba 0,5 et. Ţeimių PP nėra et. vnt., 1 dieną savaitėje lankytojus aptarnauja atvaţiuojanti Laičių 

kaimo padalinio darbuotoja. 

2019 m. Tulpiakiemio PP turėjo 82 vartotojus (iš jų 32 vaikai), 2018 m. jų buvo 82 (iš jų 26 

vaikai). PP naudojosi Siesikų kaimo padalinio bei VB skyrių fondais, vartotojams per metus buvo 

išduota 1377 dokumentai, 2018 m. – 659 fiz. vnt. Per metus Tulpiakiemio paslaugų punkte 

lankytojams (suaugusiems) išduota 766 fiz. vnt. groţinės literatūros knygų, vaikams 611 fiz. vnt. 

knygų. 

Ţeimių paslaugų punkte vartotojų skaičius maţėjo, 2019 m. buvo perregistruoti 6 

suaugusieji vartotojai, jie apsilankė 90 kartų (2018 m. – 9 vartotojai, 7 vyresnio amţiaus). Ţeimių 

PP naudojosi Laičių KP fondu. Vartotojams buvo išduota 405 dokumentai (2018 m. 413 fiz. vnt.). 

Avarinės Ţeimių punkto patalpos nešildomos, nėra elektros, vandens, sanitarinio mazgo.  

 

Knygnešystė. 

Knygnešystės paslauga, pristatant knygas į namus, bvuvo teikiama senyvo amţiaus ir 

neįgaliesiems asmenims. SVB darbuotojoms aptarnauti lankytojus namuose padėjo 104 knygnešiai 

bei 51 savanoris. Namuose aptarnauti 269 vartotojai, jiems išduota 6535 fiz. vnt. dokumentų. Kelių 

metų laikotarpyje neţymiai sumaţėjo knygnešių skaičius bei aptarnaujamų vartotojų skaičius, 

tačiau dokumentų išduotis ypač padidėjo mieste (2019 m. – 1544 fiz. vnt., 2018 m. – 202 fiz. vnt., 

2017 m. – 198 fiz. vnt.). Rajono bibliotekose 2019 m. per metus išduota 4991 fiz. vnt., trijų metų 

laikotarpyje išduota per 700 dokumentų maţiau, tačiau ši paslauga yra vis dar aktuali.  
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 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

SVB 104 126 129 269 278 305 6535 5994 5897 

VB 10 9 8 14 6 5 1544 202 198 

KP 94 117 121 255 272 300 4991 5792 5699 

 

1.3. Neįgaliųjų ir senyvo amţiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas. 

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis, 2020 m. pradţioje Ukmergės 

sav. gyveno 8162 gyventojai nuo 65 metų ir vyresnio amţiaus (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-

rodikliu-analize?hash=304e40e3-a135-4c22-a755-4c8be6910323#/). 

Pagal vartotojų LIBIS apskaitos duomenis Viešojoje bibliotekoje 2019 metais buvo:  

56 – 65 metų amţiaus – 397 vartotojai, (2018 m. – 336 vartotojai); 

66 – 69 metų amţiaus – 132 vartotojai, (2018 m. – 120 vartotojų); 

70 – 99 metų amţiaus – 322 vartotojai, (2018 m. – 318 vartotojų). 

Iš viso 2019 m. 56 – 99 m. amţiaus buvo 851 vartotojas (2018 m. – 774 tokio amţiaus 

vartotojai, 2017 metais – 759 tokio amţiaus vartotojai, 2016 metais – 713). Kiekvienais metais 

vyresniojo amţiaus vartotojų skaičius po truputį didėja. Naujų 56 – 99 m. vartotojų per 2019 metus 

uţsiregistravo 110, persiregistravo 741. 2019 m. Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 77 

neįgalūs vartotojai. 

Pvz., Deltuvos bibliotekoje senyvo amţiaus vartotojai aprūpinami knygomis, pasitelkiant 

skaitytojų artimuosius, kaimynus ir socialinius darbuotojus. Deltuvos Švč. Trejybės baţnyčios 

parapijiniuose senelių namuose gyvena 33 seneliai. 2019 m. Deltuvos bibliotekos paslaugomis 

naudojosi 6 seneliai iš 8 (ankstesnių metų duomenimis), kuriems knygas parnešdavo socialinė 

darbuotoja. Per metus ji jiems nunešė 146 fiz. vnt. dokumentų, daugiausia groţinės literatūros ir 

detektyvinių knygų. 

Jasiuliškio bibliotekoje aptarnauti 133 neįgalieji. Tai globos namų gyventojai, turintys fizinę 

ar proto negalią, bei 4 senyvo amţiaus, atokiau gyvenantys vartotojai. Lankymasis bibliotekoje 

globos namų gyventojams yra viena iš pagrindinių laisvalaikio praleidimo formų. Bibliotekoje 

aptarnaujami ir sunkias negalias turintys vartotojai. Patekti į biblioteką geros sąlygos  sudarytos tiek 

neįgaliesiems globos namų gyventojams, tiek vartotojams iš kaimo bendruomenės. Įrengtas 

pandusas prie pagrindinio įėjimo į pastatą labai palengvina susisiekimą su biblioteka judėjimo 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=304e40e3-a135-4c22-a755-4c8be6910323#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=304e40e3-a135-4c22-a755-4c8be6910323#/
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negalią turintiems neįgaliesiems. Negalintiems judėti, bet norintiems skaityti leidiniai nunešami į 

kambarius, bibliotekininkė čia rengia ir garsinius skaitymus. 

Ţelvos parapijos katalikiškų senelių namuose 2019 m. gyveno 27 globotiniai, skaitantys liko 

tik 2 globotiniai, kitiems knygas skaito darbuotojos. Akcijos „Vasara su knyga“ metu Ţelvos 

bibliotekininkė su vaikais skaitė senelių namų globotiniams.  

 

1.4. Viešosios bibliotekos struktūra ir jos pokyčiai. 

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje dirba 39 darbuotojai, kaimo padaliniuose – 29 

darbuotojai, iš viso yra 61,5 pareigybės. Struktūra 2019 metais nesikeitė.  

 

II. FONDO FORMAVIMAS. 

 

2.1. Fondo būklė. 

Viešoji biblioteka formuoja universalų dokumentų fondą, atsiţvelgdama į vartotojų 

poreikius bei krašto tradicijas. 2019 m. Viešųjų pirkimų procedūros buvo atliktos 1 ketvirtyje, tad 

pirmąsias knygas bibliotekos gavo kovo mėn. Kaimo padalinių darbuotojai mini, kad „skaitytojai 

noriai ima ne tik naujausius leidinius, bibliotekoje jie atranda sau tinkančių ir senesnių metų 

knygų“. Fondai yra kasmet perţiūrimi, neaktualūs ir susidėvėję leidiniai nurašomi. 

 

2.2. Dokumentų fondo judėjimas. 

2019 m. SVB buvo 187403 fiz. vnt. dokumentų (-4751 fiz. vnt., t. y. 2,4 proc.). Dėl įvairių 

prieţasčių VB fondas sumaţėjo 1139 fiz. vnt. (1,7 proc.), KP – 3612 fiz. vnt. (2,9 proc.) 

dokumentų. SVB per metus nurašyta per 12 tūkstančių dokumentų, 77 proc. šių dokumentų buvo 

susidėvėję. Vienam gyventojui rajone teko 5,59 dokumento, vienam vartotojui teko per 23 

dokumentus. 

 

 
Fondo dydis  

2019 m. 
Gauta per metus 

Nurašyta per 

metus 

Fondo dydis 

2018 m. 

 Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

SVB 187403 38221 7750 1465 12501 1453 192154 38209 

VB 66335 38173 2349 1415 3488 1401 67474 38159 

KP 121068 6361 5401 282 9013 1107 124680 7186 
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Spaudinių gavimo nurašymo santykis, lyginant su praėjusiais metais: 

SVB šis santykis siekė 0,62 (2018 m. – 0,71), VB – 0,67 (2018 m. – 0,64), KP – 0,6 (2018 

m. – 0,73). 2019 m. buvo didesnis dokumentų nurašymas, bet maţesnis dokumentų gavimas (KP). 

 

2.3. Dokumentų fondo būklė, groţinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai. 

 

 Fondo dydis 
Groţinė  

literatūra 

Šakinė  

literatūra 

Periodiniai  

leidiniai 

 Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

SVB 187403 38221 110597 59,02 63744 34,01 13062 6,97 

VB 66335 38173 34203 51,56 26984 40,68 5148 7,76 

KP 121068 6361 76394 63,1 36760 30,36 7914 6,54 

 

SVB dokumentų fondą 2019 m. sudarė 110597 fiz. vnt. (59,02 proc.) groţinės literatūros, 

63744 fiz. vnt. (34,01 proc.) šakinės literatūros bei 13062 fiz. vnt. (6,97 proc.) periodinių leidinių 

dokumentai.  

Palyginus su 2018 m., SVB sumaţėjo 7770 fiz. vnt. (6,54 proc.) groţinės literatūros bei 939 

fiz. vnt. (6,7 proc.) periodinių leidinių dokumentų, bibliotekų fonduose 3958 fiz. vnt. (6,62 proc.) 

padidėjo šakinės literatūros dokumentų. 
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Palyginus su praėjusių metų duomenimis, VB dokumentų fonde groţinės literatūros 

sumaţėjo 1440 fiz. vnt. (4,04 proc.), tačiau fonde ji sudarė per 51 proc. (2019 m. – 34203 fiz. vnt.; 

2018 m. – 35643 fiz. vnt.). Neţymiai – 239 fiz. vnt. (0,89 proc.) – padidėjo šakinės literatūros 

dokumentų, fonde ji sudarė 40,68 proc. (2019 m.– 26984 fiz. vnt.; 2018 m. – 26745 fiz. vnt.). VB 

bibliotekų fonduose 62 fiz. vnt. (1,22 proc.) padidėjo periodinių leidinių dokumentų, fonde jie 

sudarė apie 8 proc. (2019 m. – 5148 fiz. vnt.; 2018 m. – 5086 fiz. vnt.). 

Nors kaimo padalinių knygų fonde groţinės literatūros sumaţėjo 6330 fiz. vnt. (7,65 proc.), 

fonde ji sudarė didelę dalį – per 63 proc. (2019 m. – 76394 fiz. vnt.; 2018 m. – 82724 fiz. vnt.). Per 

11 proc. (t. y. 3719 fiz. vnt.) padidėjo šakinės literatūros dokumentų, fonde ji sudarė 30,36 proc. 

(2019 m. –36760 fiz. vnt.; 2018 m. – 33041 fiz. vnt). Tačiau per 11 proc. (1001 fiz. vnt.) KP 

bibliotekų fonduose sumaţėjo periodinių leidinių dokumentų, fonde jie sudarė per 6 proc. (2019 m. 

–7914 fiz. vnt.; 2018 m. – 8915 fiz. vnt.). 

Fondo sudėtis pagal turinį.  

Iš viso Viešosios bibliotekos fonde yra 66335 fiz. vnt. (-1139) dokumentų, 38173 (+14) 

pavad. 2018 m. VB fonde buvo 67474 fiz. vnt. dokumentų, 38159 pavad. 

Iš viso VB grožinės literatūros yra 34203 fiz. vnt.(-1440), tai sudaro 51,56 % viso fondo. 

Iš viso VB šakinės literatūros yra 26984 fiz. vnt.(+239), tai sudaro 40,68 % viso fondo. 

Iš viso VB periodinių leidinių yra 5148 fiz. vnt. (+62), tai sudaro 7,76 % viso fondo. 

Iš viso kaimo padalinių fonde yra 121068 fiz. vnt. (-3612) dokumentų, 6361 (-825) 

pavadinimo. 2018 m. VB fonde buvo 124680 fiz. vnt. dokumentų, 7186 pavadinimų. 

Iš viso KP grožinės literatūros yra 76394 fiz. vnt.(-6330), tai sudaro 63,1 % viso fondo. 

Iš viso KP šakinės literatūros yra 36760 fiz. vnt. (+3719), tai sudaro 30,36 % viso fondo. 

Iš viso KP periodinių leidinių yra 7914 fiz. vnt. (-1001), tai sudaro 6,97 % viso fondo. 

Didţiausią dalį, t. y. VB per 50 proc., o KP per 60 proc. dokumentų fonduose sudarė groţinė 

literatūra. Lyginant fondo sudėtį pagal turinį su 2018 m., bibliotekų fonduose groţinės literatūros 

sumaţėjo apie 8 tūkstančius, tačiau padidėjo įvairių mokslo šakų literatūros – VB 239 fiz. vnt., KP 

3719 fiz. vnt. bei nedideliu kiekiu padidėjo VB periodinių leidinių (62 fiz. vnt.). 

2019 m. SVB naujų dokumentų įsigyta uţ 37225 Eur. 2019 m. Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija skyrė 29123,00 Eur. dokumentams įsigyti. Ukmergės rajono savivaldybė skyrė 

4599,00 Eur. dokumentų įsigijimui ir 3503 Eur. periodikos prenumeratai. Per metus įsigyta 7750 

fiz. vnt. dokumentų, iš jų 6842 knygos, 660 periodinių leidinių, 187 garsiniai regimieji dokumentai, 

61 kitas dokumentas. 

2019 metais Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir jos padalinių fondus papildė dovanoti ar 

paramos būdu gauti dokumentai. Paramos būdu gauta 2748 fiz. vnt. dokumentų. Knygų dovanojo 

Labdaros fondas „Švieskime vaikus“, Lietuvos kultūros taryba, leidyklos „Mileda“, „Gelmės“, 
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„Briedis“, „Pamėginčius“, knygynas VŠĮ „Rotas ir Ko“, rašytojas Vytautas Račickas, Lietuvos 

Nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka. Vietoj pamestųjų gauta 59 fiz.vnt. 

 

2.4. Aprūpinimas dokumentais.  

2.4.1. Vienam rajono gyventojui tenka 5,6 fiz. vnt. dokumentų: 

mieste – 3,29 dokumentų, 

kaime – 9,08 dokumentų. 

2.4.2. Vienam vartotojui rajone tenka 23,37 fiz. vnt. dokumentų: 

mieste – 15,57 dokumentų, 

kaime – 32,22 dokumentų. 

2.4.3. Vienam rajono gyventojui tenka 0,23 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų: 

mieste – 0,12 dokumentų, 

kaime – 0,41 dokumentų. 

2.4.4. Vienam vartotojui rajone tenka 0,97 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų: 

mieste – 0,55 dokumentų, 

kaime – 1,44 dokumentų. 

2.4.5. Vienam gyventojui rajone tenka 0,09 fiz. vnt. garsinių ir regimųjų dokumentų: 

mieste –0,09 dokumentų, 

kaime – 0,09 dokumentų. 

2.4.6. Vienam vartotojui rajone tenka 0,01 fiz. vnt elektroninių dokumentų: 

mieste –0,02 dokumentų, 

kaime – 0,005 dokumentų. 

 

2.5. Dokumentų įsigijimas.  

2.5.1. Per metus SVB įsigyta 7750 fiz. vnt., 1465 pavad. naujų dokumentų: 

Viešojoje bibliotekoje – 2349 fiz. vnt., 1415 pavad. naujų dokumentų, kaimo padaliniuose – 

5401 fiz. vnt., 282 pavad. dokumentų. 

2.5.2. Per metus SVB įsigyta groţinės literatūros 5480 fiz. vnt. (+148), 976 pavad. naujų 

dokumentų: 

Viešojoje bibliotekoje įsigyta groţinės literatūros 1427 fiz. vnt.(+77), 797 pavad. naujų 

dokumentų, kaimo padaliniuose groţinės literatūros įsigyta 4053 fiz. vnt. (+71), 179 pavad. 

2.5.3. Per metus SVB įsigyta šakinės literatūros 1362 fiz. vnt. (-179), 610 pavad. naujų 

dokumentų: 
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Viešojoje bibliotekoje įsigyta šakinės literatūros 554 fiz. vnt. (-164), 518 pavad. naujų 

dokumentų, kaimo padaliniuose šakinės literatūros įsigyta 808 fiz. vnt. (-15), 92 pavad. 

2.5.4. Per metus SVB įsigyta periodinių leidinių 660 fiz. vnt. (-814), 32 pavad. naujų 

dokumentų: 

Viešojoje bibliotekoje įsigyta periodinių leidinių 291 fiz. vnt. (-51), 27 pavad. naujų 

dokumentų, kaimo padaliniuose periodinių leidinių įsigyta 369fiz. vnt. (-862), 5 pavad. 

2.5.5. Per metus SVB įsigyta kitų dokumentų 248 (+224), fiz. vnt., 79 pavad. naujų 

dokumentų: 

Viešojoje bibliotekoje įsigyta kitų dokumentų 77 fiz. (+60), vnt., 73 pavad. naujų 

dokumentų, kaimo padaliniuose kitų dokumentų įsigyta 171 fiz. vnt. (+164), 6 pavad. SVB įsigyta 

7750 fiz. vnt. dokumentų (1465 pavad.), iš jų: – 5480 fiz. vnt. (70,71 proc.) groţinės literatūros 

knygų, 1362 fiz. vnt. (17,57 proc.) įvairių mokslo šakų knygų, 660 fiz. vnt. (8,52 proc.) periodinių 

leidinių, 248 fiz. vnt. (3,2 proc.) gauta kitų dokumentų. 

Palyginus 2019 m. dokumentų gavimą KP su praėjusių metų gavimu,  2019 m. gavimas 

sumaţėjo 666 fiz. vnt., vienam kaimo padaliniui teko 23 dokumentais maţiau. 2019 m. vienam 

kaimo padaliniui vidutiniškai teko 193, o 2018 m. po 216 dokumentų. 

 

2.6. Naujai gautų dokumentų proc. fonde. 

 Fondo dydis 

2019 m. 

(fiz. vnt.) 

Gauta per metus 

naujų dokumentų 

Naujai gautų 

dokumentų procentas 

fonde 

SVB 187403 7750 4,14% 

VB 66335 2349 3,54 % 

KP 121068 5401 4,46% 

 

2018 m. VB gavimas nuo bendro fondo sudarė 3,42 proc. (2019 m. +0,12 proc.), KP 

gavimas sudarė 4,87 proc. (2019 m. -0,41 proc.). 

 

2.7. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

 Gauta lėšų iš viso  

(Eur) 

Tenka lėšų 1-am 

gyventojui (Eur) 

LR kultūros ministerijos 29123,00 0,87 

Savivaldybės 4599,00 0,14 

Kitų šaltinių - - 

Iš viso 33722,00 1,00 
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2.8. Dokumentų nurašymas. 

Dokumentų fondo nurašymas vykdomas kartą per metus, pirmame ketvirtyje. Dokumentų 

nurašymo aktai pateikiami Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo bei 

apskaitos skyriui, nurašomi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

Nurašymas padidėjo 749 fiz. vnt. rajono bibliotekose, Viešojoje bibliotekoje nurašyta 3488 

fiz. vnt. dokumentų (-99). 

SVB nurašyti dokumentai dėl šių prieţasčių: 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 9627 fiz. vnt 5,14 proc.; 

 turinio poţiūriu tapo neaktualūs 2808 fiz. vnt., 1,5 proc.; 

 lankytojų negrąţinti 38 fiz. vnt., 0,02 proc.; 

 dėl kitų prieţasčių 28 fiz. vnt., 0,015 proc. 

2019 m. Viešojoje bibliotekoje apie 25 proc. ir kaimo padaliniuose daugiausia, t. y. per 77 

proc. dokumentų, nurašyta kaip susidėvėję ir skaitytojų sugadinti. 

2019 m. VB nurašyta: Skaitytojo aptarnavimo skyrius nurašė 2357 fiz. vnt. 569 pavadinimų 

dokumentų (iš jų 2000 fiz. vnt. iš Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondo ir 357 fiz. vnt. iš 

Atsarginio fondo), Vaikų literatūros skyrius nurašė 1131 fiz. vnt., 832 pavadinimų dokumentų ( iš 

jų knygų – 1046 fiz. vnt.).  
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2.9. Fondo panaudojimas. 

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis: 

SVB fondo apyvartos rodiklis – 1,23, 

VB fondo apyvartos rodiklis – 1,96, 

 KP fondo apyvartos rodiklis – 0,83. 

Groţinės literatūros išdavimo procentas SVB – 51,44 %, 

 Groţinės literatūros išdavimo procentas VB – 45,42 %, 

 Groţinės literatūros išdavimo procentas KP – 59,23 %. 

Šakinės literatūros išdavimo procentas SVB – 10,98 %, 

 Šakinės literatūros išdavimo procentas VB – 14,46 %, 

 Šakinės literatūros išdavimo procentas KP – 6,48 %. 

Periodikos išdavimo procentas SVB – 37,58 %, 

 Periodikos išdavimo procentas VB – 40,12 %, 

 Periodikos išdavimo procentas KP – 34,29 % . 

Fondo naudojimas. 

SVB fondo naudojimo koeficientas: 

 Groţinės literatūros panaudojimo koeficientas – 0,87 

 Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas – 0,32 

 Periodinių leidinių panaudojimo koeficientas – 5,39. 

 

Analizuojant rodiklius pastebėta, kad maţai naudojama įvairių mokslo šakų literatūra (VB – 

0,36 koef., KP – 0,21 koef.), tai rodo fondo ir išduoties neatitikimą. Groţinė literatūra KP ir VB 

nesiekė 1. Labai didelis periodinių leidinių naudojimo koeficientas (VB 5,17; KP – 5,25). KP 

didţiausia periodinių leidinių išduotis buvo Jasiuliškio kaimo padalinyje, apyvarta siekė 5,04, 

kadangi leidiniais nuolat naudojosi Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojai. 

Papildomai bibliotekų lankytojams darbuotojos skolinosi 927 dokumentus  iš VB, 289 fiz. vnt. iš 

kitų bibliotekų, 650 dokumentų iš fizinių asmenų. 

 

2.10. Atsarginis fondas. 

Atsarginis fondas dokumentais nepildomas, dokumentai iš fondo tik išimami. Per 2019 

metus buvo atrinkta ir nurašyta 357 fiz. vnt. dokumentų. 2019 m. pabaigoje atsarginiame fonde 

buvo 477 fiz. vnt. (204 pavadinimų) dokumentų.  
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS. 

3.1. Vartotojų telkimas. 

 

 Gyventojų 

skaičius 

2019 m. 

Vartotojų 

skaičius 

2019 m. 

Sutelkimo 

procentas 

Vidutinis gyventojų 

skaičius, tenkantis 

vienai bibliotekai 

SVB 33471 8019 24% 1154 

VB 20144 4261 21% 20144 

KP 13327 3758 28% 476 

 

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 2020 m. pr. Ukmergės rajone 

buvo 33471 gyventojas, mieste – 20144, kaime – 13327. 

Per metus rajone sumaţėjo 477 (2018 m. sumaţėjo 460) gyventojų. 

 

3.2. Vartotojų aptarnavimas. 

 

Kaip ir praėjusiais metais, SVB paslaugomis naudojosi 24 proc. gyventojų. Gyventojų 

sutelktumas padidėjo VB, jis siekė 21 proc. (2018 m. – 19,2 proc.), o KP, lyginant su praėjusiais 

metais, sumaţėjo, jis 2018 m. buvo 31,2 proc. 
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3.3. Vartotojų skaičius: 

 
SVB 

2019 m. 2018 m. 

Vartotojai 8019 8154 

Perregistruoti 6353 7050 

Nauji  1666 1104 

 

 Vartotojų skaičius 

2019 m. 

Vartotojų skaičius  

2018 m.  

Skirtumas 

SVB 8019 8154 -135 

VB 4261 3922 +339 

KP 3758 4232 -474 

 

2019 m. SVB paslaugomis naudojosi 8019 vartotojai, iš jų 1964 vaikai iki 14 m. Metų 

pradţioje buvo perregistruoti 6353 (79,22 proc.) vartotojai bei uţregistruoti 1666 (20,78 proc.) nauji 

vartotojai. 2019 m. 339 vartotojais VB buvo daugiau, o KP per metus 474 vartotojais sumaţėjo. 

 

Penkių metų laikotarpyje VB padidėjo 463 vartotojais,  tačiau KP sumaţėjo net 954 

vartotojais. 

Svarbiausios vartotojų maţėjimo prieţastys lieka tos pačios: 

● maţėjantis gyventojų skaičius kaimo vietovėse; 

● maţėjantis vaikų gimstamumas ir mokyklų uţdarymas kaime; 

● maţėja skaitymo, ypač jaunimo, poreikiai; 
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● susisiekimo problemos kaime; 

● kaimo gyventojų senėjimas ir dėl sveikatos problemų negalėjimas skaityti; 

● emigracija. 

3.4. Apsilankymų skaičius ir lankomumas. 

 

 Apsilankymų 

2019 m. 

Apsilankymų, 

lyginant su 2018 

m. 

Lankomumas 

2019 m. 

Lankomumas, 

lyginant su 

2018 m. 

SVB 176915 -5669 22,06 -0,33 

VB 68256 -4572 16,02 -2,55 

KP 108659 -1097 28,91 +2,98 

 

 

2019 m. miesto ir rajono bibliotekose apsilankė 5669 lankytojais maţiau, tačiau vaikų iki 14 

m. bibliotekose apsilankė 6412 lankytojų daugiau.  

Viešojoje bibliotekoje 8569 lankytojais vaikais apsilankė daugiau, kaimo padaliniuose 

lankytojų vaikų sumaţėjo per 2 tūkstančius. Vidutiniškai vienas vartotojas VB apsilankė 16 kartų, 

KP apie 29 kartus. 

Nors ir vyko Vlado Šlaito viešosios bibliotekos patalpų renovacija, lankytojų aptarnavimas 

nenutrūko, tačiau fondo dalis vartotojams buvo neprieinama. Dokumentai lankytojams buvo 

atnešami ir keičiami iš sandėliuojamų patalpų, aptarnaujamoje patalpoje jų buvo nedidelis kiekis. 
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Lankomumas. 

 SVB – 22,06 (-0,33). 

 VB – 16,02 (-2,55). 

 KP – 28,91 (+2.98) 

Lankomumas kaimo padaliniuose padidėjo, 2019 m. jis buvo 28,91, 2018 m. – 25,93. 

Lyginant su praėjusiais metais, kaimo padaliniuose apsilankymų sumaţėjo per tūkstantį, tačiau, 

esant maţesniam vartotojų skaičiui (-474), didėjo vartotojų lankomumas (ţr. KP lankomumas). 

 

 

Kaimo padaliniuose lankomumas labai nevienodas, jis siekė nuo 8 (Tolučių KP) iki 63 

(Jasiuliškio KP). Vis dar aktualūs rajone yra periodiniai leidiniai, jų 2019 m. KP buvo uţsakyta nuo 

3 iki 5. Viešojoje bibliotekoje buvo prenumeruojama 18 periodinių leidinių, jais pasinaudojo per 6 

tūkst. lankytojų. Periodiniai leidiniai taip pat buvo gauti ir iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondo, perskaitytus dovanojo lankytojai. Paramos buvo gauti leidiniai „Ţaliasis pasaulis“, 
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„Aplinka“, „Miškai“, „Pašvaistė“, „Kultūros barai“, „Metai“, „Lututė“ ir kiti, kurie labai patiko 

vartotojams. 

 

3.5. Dokumentų išduotis. 

 Iš viso Išduota į namus Išduota vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2019 m. 

Fiz. vnt. 

2018 m. 

Fiz. vnt 

2019 m.. 
% 

Fiz. vnt. 

2019 m. 
% 

SVB 229908 269004 142310 
61,9 

87598 38,1 

VB 129763 154695 69731 
53,74 

60032 46,26 

KP 100145 114309 72579 
72,47 

27566 27,53 

 

 Iš viso VB išduota dokumentų: 129763 fiz. vnt., 2018 m. – 154695 fiz. vnt. (-24932); 

 Iš viso KP išduota dokumentų: 100145 fiz. vnt., 2018 m. – 114309 fiz. vnt. (-14164); 

 Iš viso SVB išduota dokumentų: 229908 fiz. vnt., 2018 m. – 269004 fiz. vnt. (-39096). 

 

 Išduota VB dokumentų į namus: 60032 fiz. vnt., 2018 m. – 70695 fiz. vnt. (-964); 

 Išduota KP dokumentų į namus: 72579 fiz. vnt., 2018 m. – 85558 fiz. vnt. (-12979); 

 Išduota SVB dokumentų į namus: 142310 fiz. vnt., 2018 m. – 156253 fiz. vnt. (-13943). 

 

 Išduota VB dokumentų vietoje: 60032 fiz. vnt., 2018 m. – 84000 fiz. vnt. (-23968); 

 Išduota KP dokumentų vietoje: 27566 fiz. vnt., 2018 m. – 28751 fiz. vnt. (-1185); 

 Išduota SVB dokumentų vietoje: 87598 fiz. vnt., 2018 m. – 112751 fiz. vnt. (-25153). 

 

3.6. Groţinės ir šakinės literatūros bei periodinių leidinių išduotis (fiz. vnt. ir procentais): 

 

 
Groţinės literatūros 

išduotis 

Šakinės literatūros 

knygų ir kitų 

dokumentų išduotis 

Serialinių leidinių 

išduotis 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 118253 51,44% 25251 10,98% 86404 37,58% 

VB 58939 45,42% 18759 14,46% 52065 40,12% 

KP 59314 59,23% 6492 6,48% 34339 34,29% 
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Iš viso SVB išduota 229908 fiz. vnt. dokumentų. 61,9 proc. dokumentų išduota į namus, 

38,1 proc. išduota vietoje (bibliotekų patalpose).  

VB lankytojams išduota 129763 fiz. vnt. dokumentų, iš jų 53,74 proc. išduota į namus. 

KP išduota 100145 fiz. vnt. dokumentų, į namus  išduota 72,47 proc. Dokumentų išduotis 

bibliotekose per metus sumaţėjo per 39 tūkstančius, daugiausia Viešojoje bibliotekoje. 

• SVB išduota groţinės literatūros: 118253 fiz. vnt., t. y. 51,44 proc., 2018 m. – 123446 fiz. 

vnt. (-5193 fiz. vnt.); 

• SVB išduota šakinės literatūros: 25251 fiz. vnt., t. y. 10,98 proc., 2018 m. – 45900 fiz. 

vnt. (-20649 fiz. vnt. ); 

• SVB išduota serialinių leidinių: 86404 fiz. vnt., t. y. 37,58 proc., 2018 m. – 99658 fiz. 

vnt. (-13254 fiz. vnt.). 

VB išduota 58939 fiz. vnt (+469 fiz. vnt.) groţinės literatūros dokumentų, KP išduota 59314 

fiz. vnt. (-5662 fiz. vnt.). Šakinės literatūros dokumentų VB išduota 18759 fiz. vnt. (-16631 fiz. 

vnt.), KP išduota 6492 fiz. vnt. (-4018 fiz. vnt.). Serialinių leidinių VB išduota 52065 fiz. vnt (-8770 

fiz. vnt.), KP išduota 34339 fiz. vnt (-4484 fiz. vnt.). Iš jų: 2019 metais Viešosios bibliotekos 

Informacijos skyriuje lankytojams išduota 46420 vnt. periodinių leidinių – 3733 vnt. maţiau nei 

2018 metais.  

Palyginus su praėjusiais metais,  groţinės literatūros išduotis VB padidėjo, kitų dokumentų 

išduotis ţenkliai maţėjo. Išduoties maţėjimui įtakos turėjo VB pastato renovacija, nes lankytojams 

nebuvo prieinamas visas fondas. 

Pvz. Deltuvos bibliotekoje kasmet maţėja šakinės literatūros išduotis. Tai knygos gamtos 

mokslų, filosofijos, religijos klausimais. Atsiţvelgiant į vartotojų poreikius, daugiau 

komplektuojama groţinės literatūros. Panaši situacija ir kituose kaimo padaliniuose. 

 

Iš jų: periodinių leidinių išduotis. 

 Periodiniai leidiniai 

 Fiz. vnt. % 

SVB 86404 37,58% 

VB 52065 40,12% 

KP 34339 34,29% 

Populiariausi rajoniniai laikraščiai – „Gimtoji ţemė“ ir „Ukmergės ţinios“. Turintys 

paklausą – „Lietuvos rytas“, „Respublika“ ir kt. Ţurnalai: „Ţmonės“, „Ji“, „Moteris“, „Laima“, 

„Edita“, „Moters savaitgalis“, „Stilius“, „Savaitė“, „Prie kavos“, „Rasos“, „Rankdarbiai“, „Sodo 

kraitė“, „Namie ir sode“, „Psichologija“, „Raktas“, „Mano ūkis“, „Legendos“, „Darţas + Sodas + 

Namai“, „Ar ţinai?“ ir kt. 
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3.7. Skaitomumas. 

 Vartotojų 

skaičius 

2019 m. 

Išduota iš viso  

2019 m.  

Skaitomumas 

2019 m. 

Skaitomumas, 

lyginant su  

2018 m. 

SVB 8019 229908 28,67 -4,32 

VB 4261 129763 30,45 -8,99 

KP 3758 100145 26,65 -0,36 

 

Skaitomumo rodiklis. Didţiausias skaitomumo rodiklis 2019 m. buvo VB – 30,45. Tačiau 

lyginant su praėjusiais metais, VB vienam skaitytojui vidutiniškai buvo išduota 39,44 dokumentų, 

apie 9 dokumentus maţiau. KP vienam skaitytojui vidutiniškai buvo išduota 26,65 (2018 m. 27,01) 

dokumentų, 0,36 dokumentų maţiau. 

Skaitomiausių knygų penketuke Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje: 

Herbjorg Wassmo „Stiklinė pieno“ (išduota 55 kartus), Santa Montefiore „Bitininko duktė“, 

Julianne Donaldson „Edenbrukas“, Fern Michaels „Graţi moteris“ (išduota po 48 kartus), Danielle 

Steel „Namas“ (išduota 47 kartus). 

Šventupės kaimo padalinyje skaitomiausios groţinės literatūros knygos 2019 metais buvo 

Jojo Moyes trilogija „Aš prieš tave“, „Po tavęs“, „Vis dar aš“. Ją perskaitė 13 bibliotekos vartotojų. 

L. J. Ross detektyvas „Šventoji sala“ paimtas 12 kartų. Megan Mirandos knyga „Visos dingusios“ ir 

Dinah Jefferies „Išduota širdis“ skolintos 10 kartų, Lucindos Riley knygų seriją „Septynios seserys“ 

perskaitė 9 vartotojai. 

Vartotojai gali dokumentus uţsisakyti bei rezervuoti naudodamiesi kompiuteriniu katalogu. 

2019 m. internetu buvo uţsakyta 109 dokumentų (2018 m. 79 fiz. vnt.), rezervuota 85 fiz. vnt. 

dokumentų (2018 m. 57 fiz. vnt.). Per metus dokumentų grąţinimo įrenginiu (DGĮ) pasinaudojo 

1113 vartotojai (2018 m. 985 vartotojai). Daugiausia leidinių grąţinama DGĮ po savaitgalių, 

šventinių ir švaros dienų. 

 

3.8. Vartotojams skirtos darbo vietos. 

Vartotojams buvo skirtos 98 (su interneto prieiga) kompiuterizuotos darbo vietos – 24 

Viešojoje bibliotekoje, kaimo bibliotekose – 74. 2019 m. VB sumaţėjo 1, KP – 6 darbo vietos 

vartotojams prie kompiuterių. (Sugedę kompiuteriai neatstatyti). 

Viešojoje bibliotekoje, renovacijos metu neveikė skaityklos, todėl sumaţėjo vietų lankytojams 

skaityklose. 
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 Darbo vietų skaičius vartotojams 
Kompiuterizuotų darbo 

vietų skaičius 

darbuotojams 
Iš viso 

Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Iš viso 
Prijungtų prie 

tinklo 

Su interneto 

prieiga 

SVB 332 98 86 98 43 

VB 54 24 18 24 14 

KP 278 74 68 74 29 

 

3.9. Vartotojų apmokymai. 

Viešoji biblioteka dalyvauja ilgalaikiuose projektuose „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ bei „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Vartotojams visus metus bibliotekose vyko 

mokymai, kaip naudotis kompiuteriu, dirbti su rinkmenomis (dokumentais), dirbti su tekstų 

rengyklės programa MS Word, naudotis naršykle, interneto ištekliais. Gyventojams vyko akcijos 

„Saugesnio interneto savaitė“ mokymai, transliacijos. 2019 m. bibliotekų mokymuose dalyvavo 

11193 lankytojai, jiems suteikta 7868 val. įvairių konsultacijų, vyko grupiniai ir individualūs 

mokymai. Iš jų: Viešosios bibliotekos mokymuose dalyvavo 5512 lankytojų, jiems suteiktos 6108 

val. mokymų bei konsultacijų. Informacijos skyriuje mokymuose per metus dalyvavo 3049 

lankytojais daugiau. 

Lankytojai buvo konsultuojami, kaip rasti reikalingą informaciją įvairiuose elektroniniuose 

kataloguose (Vlado Šlaito viešosios bibliotekos kompiuterinis katalogas, LIBIS Suvestinis 

katalogas, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB), Lietuvos periodinės spaudos 

bibliografinė straipsnių bazė: 1994–2002 metų archyvas, LNB kortelių vaizdų katalogas, Virtuali 

elektroninio paveldo sistema (VEPS) arba E. paveldas).  

Skyriaus lankytojai buvo individualiai apmokomi ar konsultuojami įvairiais kompiuterinio 

raštingumo klausimais: darbas kompiuteriu, informacijos paieška internete, rastos informacijos 

spausdinimas ar įrašymas į įvairias laikmenas, elektroninis paštas ir kt. klausimai. 

 

3.10. Prieiga ir sąlygos. 

Viešojoje bibliotekoje vartotojai buvo aptarnaujami 52 val per savaitę (pirmadienį–

penktadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00val. iki 16.00 val.), 290 dienų per 

metus. 
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Kaimo padaliniuose darbo laikas nevienodas, 14 KP dirbo 40 val. per savaitę, 10 po 30 val. 

per savaitę, 4 kaimo padaliniai po 20 val. per savaitę. Vidutiniškai vienas KP vartotojus aptarnavo 

30 val. per savaitę, 251 dieną per metus. 

 

3.11. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). 

TBA paslaugomis kaimo padaliniuose vartotojai nesinaudojo, VB išsiųstos 2 uţklausos, 

gauti 2 dokumentai. 2018 m. TBA paslaugomis naudojosi 34 vartotojai. 

 

3.12. Renginiai.  

 

2019 m. rajono bibliotekose surengta 1749 (+374) renginiai, iš jų 373 parodos. Vidutiniškai 

vienas kaimo padalinys parengė per 53 renginius. Per metus bibliotekų renginiuose apsilankė 31379 

(+2386) lankytojai. Didelis pokytis įvyko rajono bibliotekose, jos suorganizavo 334 renginiais 

daugiau. VB renginiuose per metus apsilankė 8591 (-60), kaimo padaliniuose – 22788 (+2446) 

lankytojai. Renginiai buvo skirti valstybinėms šventėms, rašytojų, kitų ţymių ţmonių sukaktims 

paminėti, lietuvių kalbai. Vyko susitikimai su knygų autoriais, naujų leidinių pristatymai bei kiti 

renginiai („Nacionalinė bibliotekų savaitė“, „Šiaurės šalių literatūros savaitė“, „Metų knygos 

rinkimai“, „Vasara su knyga“, ţaidimo „Protų mūšis“ turnyrai ir pan.), rengiamos įvairios parodos, 

edukaciniai uţsiėmimai, popietės, rytmečiai, garsiniai skaitymai, poezijos vakarai, biblioterapijos 

renginiai, mugės. 2019 m. buvo organizuoti renginiai, skirti Lietuvos Respublikos Seimo 

paskelbtiems Juozo-Tumo Vaiţganto, Juozo Naujalio, Lietuvos valstybės prezidento Antano 

Smetonos, Vietovardţių metams paminėti. Baltijos kelio 30-mečiui parengtos dokumentų parodos. 

2019 metais paminėtos Tarptautinės vaikų knygos, kavos, šypsenos dienos, „Vaikų Velykėlės“, 
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Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ paţymėta 

Laisvės gynėjų diena. Didelio susidomėjimo sulaukė Europrotų kovų turnyrai, literatūros valanda 

„Kaip atsiranda knyga“, tradiciškai prie Ukmergės piliakalnio bei Ţelvoje vykę Tarptautinio 

poezijos pavasario skaitymai. Miesto šventės metu surengta Knygų mugė, kurioje dalyvavo 

vienuolika šalies leidyklų, vyko susitikimai su kraštiečiais, šviesios atminties Alfonsu Čekausku, 

Leonora Jankeliūniene, tautodailininku Mindaugu Pakniu, Jonavos krašto poete Egle Miliūšyte-

Brazdţiūne ir kt. 

2019 m. 21-oji literatūrinė Vlado Šlaito premija įteikta poetei Jurgitai Jasponytei. Rašytoja 

yra išleidusi dvi savo kūrybos knygas – „Šaltupė“ (2014) ir „Vartai Auštrieji“ (2019), uţ kurią ir 

buvo paskirta literatūrinė premija. 

Ţelvos miestelio bibliotekoje viešėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto 

dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Algirdas Endriukaitis. Kartu buvo 

atvykusi Čečėnijos Respublikos diplomatė, Ičkerijos atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka organizavo tiesiogines transliacijas, 

kuriose dalyvavo bibliotekų lankytojai. Gyventojai galėjo suţinoti daug naudingos informacijos 

transliacijų „Bankas be kodų kortelių“, „Ţemės ūkio naudmenų deklaravimas“, „Sveikai gyventi – 

gera!“, „Paramos teikimo verslo pradţiai kaime galimybės“ metu. 

 

 Renginiai  Renginių 

lankytojų 

skaičius 
 

Renginių 

Iš viso 
Kompleksiniai 

Ţodiniai Vaizdiniai Kiti 

SVB 1749 155 483 373 738 31379 

VB 260 16 89 27 128 8591 

KP 1489 139 394 346 610 22788 

 

Viešoji biblioteka prisidėjo ir prie miesto senamiestyje organizuoto poetinio performanso 

„Haiku suolelis“, kuriame dalyvavo haiku poetikos kūrėjai ir mėgėjai – lietuviškų haiku antologijų 

„Vėjo namai“ ir „Vėjo ašmenys“ sudarytojas Artūras Šilanskas, dalyvavo Dainius Dirgėla, Andrius 

Luneckas ir Mindaugas Valiukas, Egidija Šeputytė ir Pranas Vaičaitis bei Danielius Milašauskas su 

Rasa Milašauskiene.  

SVB per metus įvyko 85 edukacijos suaugusiems, kuriose dalyvavo 1447 gyventojai. 

Viešojoje bibliotekoje buvo įkurtas bibliotekos bičiulių klubas ,,Mozaika“, kuriame įvyko 4 

renginiai: popietė, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ,,Apkabinkime lietuvišką ţodį“; 

popietė ,,Ar galėčiau gyventi sveikiau?“; popietė ,,Laimės ţemė – namai“, skirta Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei; popietė ,,Knyga sielai, mankšta – protui“. 
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Viešosios bibliotekos darbuotojos parengė 4 kilnojamąsias parodas, skirtas 2019-iesiems, 

paskelbtiems Juozo-Tumo Vaiţganto, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento 

Antano Smetonos, Jono Ţemaičio-Vytauto ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams, 

kurios eksponuojamos 10-yje kaimo padalinių. 

 

3.13. Mokamos paslaugos. 

2019 metais buvo teikiamos kopijavimo, skenavimo, spausdinimo paslaugos. Uţ paslaugas 

surinkta 1179 Eur. 

 

3.14. Bibliotekos įvaizdţio formavimas ir ryšiai su visuomene. 

 

Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.ukmergesvb.lt. gyventojams pateikiama 

informacija apie vykstančius renginius, eksponuojamas parodas, gautus naujus leidinius, ţymius 

Ukmergės rajono ţmones ir kt. Bibliotekos išteklių, paslaugų, veiklų, informacijos, pasiekimų 

sklaidai aktyviai buvo naudojamas socialinis tinklas Facebook. Apie bibliotekų veiklą buvo rašoma 

internetiniuose šaltiniuose, informuota spaudoje. Kartu su Lyduokių seniūnaite du kartus per metus 

leidţiamas informacinis leidinys „Lyduokių kraštas“, informacija apie renginius, vykstančius 

bibliotekoje, viešinama Lyduokių moterų informacijos ir uţimtumo klubo puslapyje Facebook. 

Taujėnuose leidţiamas laikraštis „Tėviškėlė“. 

2019 m. apie bibliotekas ir jų veiklą buvo parengtas 361 straipsnis (+46), iš jų: 145 

straipsniai spaudoje (+31), 216 straipsnių internete (+15). 
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Per metus bibliotekos darbuotojai daugiau straipsnių parašė internetiniuose šaltiniuose (2019 

m. – 173, 2018 m. – 158 straipsniai) bei vietinėje spaudoje (2019 m. – 86, 2018 m. – 57 straipsniai).  

Respublikinėje spaudoje parengti 9 straipsniai, iš jų 4 parengė bibliotekų darbuotojai. 

Iš viso bibliotekų darbuotojai 2019 m. parengė 263 straipsnius (iš jų: 130 straipsnių parašė 

kaimo padalinių darbuotojai, Viešosios bibliotekos darbuotojai parengė 133 straipsnius). Ne 

bibliotekos darbuotojai parengė 98 straipsnius (iš jų: 5 respublikinėje spaudoje, 50 straipsnių 

vietinėje spaudoje, 43 straipsnius parašė internetiniuose šaltiniuose). 

Rajono spaudoje buvo publikuota: informacijų apie naujas knygas – 21, skelbimų apie 

renginius ir parodas – 50, ţymių kraštiečių minėtini jubiliejai (sąrašas pagal mėnesius) – 22. 

Daugiausia straipsnių apie biblioteką buvo publikuota Ukmergės rajono laikraščiuose 

„Gimtoji ţemė“ ir „Ukmergės ţinios“, leidinyje „Krašto ţinios“, interneto portaluose 

www.ukmerge.lt; www.ukmergeskulturospuslapiai.lt, www.vilkmerge.lt, 

www.taujenubendruomene.lt ir kt. 

Bibliografijos-kraštotyros skyrius parengė ir publikavo straipsnius: „Tarpkultūrinis dialogas 

Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje“ kultūros ir meno ţurnale „Kultūros barai“ 

(Tarpkultūrinis dialogas Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje/ Sigita Astikienė //Kultūros 

barai. – 2019, Nr. 4, p. 50–52.); „Bibliotekininkų gyvenimo pasakojimuose atsiskleidę skaitymo 

tradicijos pokyčiai“ mokslo ţurnale „Lituanistica“ (Bibliotekininkų gyvenimo pasakojimuose 

atsiskleidę skaitymo tradicijos pokyčiai“ mokslo ţurnale / Sigita Astikienė // Lituanistica. – 2018, 

T. 64, nr. 4(114), p. 229–305). 

Plečiant kraštotyros informacijos sklaidą internete, Viešosios bibliotekos svetainėje buvo 

pateikiami bibliografiniai sąrašai: „Ukmergė spaudoje“, „Biblioteka spaudoje“ (kas mėnesį). Toliau 

buvo pildoma literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatų, Ukmergės rajono Garbės piliečių 
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biografijų galerija, pildomos dvi nuolatinės virtualios parodos „Leidiniai apie Ukmergės kraštą ir 

kraštiečius“ bei „Rajono literatų ir kraštiečių leidiniai“.  

Buvo parengtos virtualios parodos: „Atminties erdvės ir ţenklai Ukmergėje“, „Prezidentas 

Antanas Smetona: „Kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“. 

Klubų prie bibliotekų veikla, bibliotekininkų dalyvavimas rajono mastu vykstančiuose 

renginiuose Deltuvos mūšio, Aniuolų sargų kermošiuje, miesto šventėje, edukaciniai uţsiėmimai 

Birţiškos skaitymuose, įvairiuose rajono bendruomenių renginiuose, išvykos į šalies bibliotekas 

Švenčionių, Akmenės bibliotekose. 

Prezentacinių priemonių – bloknotų, rašiklių, gertuvių su bibliotekos logotipu įsigijimas. 

Bibliotekos vykdoma projektinė, edukacinė veikla, darbuotojų dalyvavimas įvairių 

organizacijų, komisijų veikloje, prizinės vietos bei padėkos uţ dalyvavimą įvairiose iniciatyvose 

šalies mastu („Vasara su knyga“ – 3 vieta Vilniaus ir Alytaus regione, dalyvavimas akcijoje 

„Atsakingas skaitytojas“, kurios metu buvo renkamos elektroninės atliekos, taip prisidedant prie 

aplinkos išsaugojimo. Biblioteka tarp konkurse dalyvavusių bibliotekų uţėmė 5-ąją vietą, surinkusi 

beveik 2475 kg. elektroninių atliekų. 

Rinktos lėšos Prezidento A. Smetonos paminklo pastatymui (surinkta daugiau kaip 400 

Eur). 

Uţ lenkų ir lietuvių kultūrinio dialogo gilinimą, graţaus bendradarbiavimo, bičiulystės ryšių 

stiprinimą, abiejų tautų istorijos, literatūros, nacionalinio paveldo paţinimą, patirties puoselėjimą 

Vilniuje – Lenkijos Respublikos ambasadoje Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos direktorei Rasai Griškevičienei įteiktas Lenkijos valstybinis apdovanojimas – medalis 

„Nusipelnęs lenkų kultūrai“. 

Viešojoje bibliotekoje, vykstant renovacijai, priimta grupė svečių iš Latvijos, Estijos bei 

Suomijos, kurie bibliotekoje atliko įvairias uţduotis, susipaţino su Ukmergės miesto istorija.  

Protmūšiai – komandos iš kitų rajonų. 

Ukmergėje viešėjo islandų rašytojas ir aktorius, populiarus TV ir radijo laidų vedėjas Evaras 

Turas Benediktssonas. Rašytojas pristatė savo knygas, skaitė ištrauką islandų kalba. Šis susitikimas 

– Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje dovana Ukmergės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai ir 

filialams uţ aktyvų dalyvavimą kasmetinėje Šiaurės šalių literatūros savaitėje. 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA. 

 

4.1. LIBIS PĮ diegimas. 

2020 metų sausio 1 d. Vlado Šlaito viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge iš viso 

buvo 46539 automatizuotai parengtas kraštotyros analizinis bibliografinis įrašas. 2019 metais 
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parengti 2348 kraštotyros analiziniai bibliografiniai įrašai. Į Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banką (NBDB) eksportuota 2151 parengtas ir suredaguotas įrašas: 943 BĮ iš rajono laikraščio 

„Gimtoji ţemė”, 1208 BĮ – iš rajono laikraščio „Ukmergės ţinios”. 197 analiziniai bibliografiniai 

įrašai parengti iš respublikinių periodinių leidinių bei knygų, kurie neeksportuojami į NBDB, o 

papildė lokalią kraštotyros analizinių bibliografinių įrašų duomenų bazę. 

Per metus lokali kraštotyros analizinių bibliografinių įrašų duomenų bazė papildyta 1702 

elektroniniais dokumentais, t.y. viso teksto straipsniais iš rajono laikraščių „Gimtoji ţemė“, 

„Ukmergės ţinios“ bei knygų turiniais. Iš viso 2020 metų sausio 1 d. kataloge yra 19604 

elektroniniai dokumentai. 

4.2. Informacinis fondas.  

SVB – 9336 fiz. vnt. 7997pav. 

VB – 3650 fiz. vnt. 3650 pav. 

KP – 5686 fiz. vnt. 4347 pav. 

Iš Bibliografijos-kraštotyros skyriaus informacinis fondas buvo perduotas Skaitytojų 

aptarnavimo skyriui, todėl informacinių leidinių liko labai nedaug – tik tie, kurie susiję su kraštu bei 

kraštiečiais, enciklopedijos bei ţinynai. Vidutinis informacinio fondo dydis kaimo padaliniuose –

203 dokumentai. 

 

4.3. Prenumeruojamų duomenų bazių statistika. 

Vartotojai turi galimybę naudotis Lietuvos ir pasaulio elektroninėmis duomenų bazėmis: 

EBSCO Publishing (8 duomenų bazių), Naxos Music Library, Infolex. Informacija apie 

prenumeruojamas duomenų bazes buvo talpinama Vlado Šlaito viešosios bibliotekos svetainėje 

www.ukmergesvb.lt skiltyje „Katalogai ir duomenų bazės“ ir kt. būdais. Nuotoline prieiga prie 

prenumeruojamų uţsienio duomenų bazių pasinaudojo 6 virtualūs vartotojai. 2019 m. duomenų 

bazės EBSCO Publishing panaudojimo statistika – 1019 (2018 m. – 1470), Naxos Music Library – 

2510 (2018 m. – 1996), Infolex – 97 (2018 m. – 307). 

 

Katalogų ir kartotekų sistema. 

Korteliniai abėcėliniai ir sisteminiai katalogai VB ir KP nepildomi, tačiau išimami nurašytų 

dokumentų aprašai. SVB yra 165907 įrašai elektroniniuose, korteliniuose kataloguose. Į personalijų 

kartoteką „Rajono ţymūs ţmonės“ 2019 m. VB įtrauktos 6 naujos kortelės.  

Per metus automatizuotai parengti 2348 kraštotyros analiziniai bibliografiniai įrašai. Iš viso 

elektroniniame kataloge yra 46539 kraštotyros analiziniai bibliografiniai įrašai. Kraštotyros 

analiziniai bibliografiniai įrašai papildyti 1702 elektroniniais dokumentais, t. y. viso teksto 

http://www.ukmergesvb.lt/
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straipsniais iš rajono laikraščių „Gimtoji ţemė“, „Ukmergės ţinios“ bei knygų turiniais. Iš viso 

kataloge 2020 m. sausio 1 d. buvo 19604 elektroniniai dokumentai. 

4.4. Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas. 

 Gauta uţklausų SVB 10997 (-2023): 

 VB – 5210 (-1560), 

 KP – 5787 (-463). 

 Atsakytų uţklausų SVB – 10949: 

 VB – 5200 t. y. 99,8 proc. 

 KP – 5749 t. y. 99,3 proc. 

Vidutiniškai vienas kaimo padalinys per metus įvykdė 205 uţklausas, 2018 m. 213 (-8) 

uţklausų. Elektroninėmis priemonėmis SVB gautos 766 uţklausos, įvykdytos 763.  

Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje daugiausia uţregistruota adresinių uţklausų – 

155, faktografinių uţklausų – 144 ir teminių – 17. Suaugusiems atsakytos 304 uţklausos, 

studentams – 7, moksleiviams – 5. Viešosios bibliotekos Bibliografijos-kraštotyros skyriuje teminės 

uţklausos sudarė per 93 proc. Įvykdytos informacinės uţklausos pagal vartotojų grupes: 1362 

suaugusiems vartotojams, 707 studentams, 139 moksleiviams. 

Uţklausos elektroninėmis priemonėmis gautos naudojantis elektroninių paslaugų portalo 

www.biblioteka.lt paslauga „Klausk bibliotekininko”. Uţklausų tematika: daugiausia uţklausų 

pateikta ir atsakyta psichologijos, ekonomikos, teisės, švietimo, socialinių mokslų, vadybos 

klausimais. Atsakydami į temines uţklausas, darbuotojai naudojosi paieškos sistemomis 

www.google.lt, interneto enciklopedija http://.wikipedija.org/wiki. Atsakant į moksleivių ir studentų 

uţklausas, naudotasi internetinės paieškos sistemomis www.info.lt , www.maps.lt, 

www.studijuok.lt. 

Daug uţklausų gauta ir atsakyta kompiuterio naudojimo klausimais, dėl informacijos 

paieškos internete. Didelę dalį uţklausų sudaro prašymai pateikti informaciją apie kitose 

bibliotekose esančius leidinius (knygas, ţurnalus). Atsakant į adresines uţklausas, daugiausia 

informacijos suteikta apie periodikos leidinius, taip pat gauta uţklausų apie knygas. 

Kaimo padaliniuose suteiktos konsultacijos: bendravimas (skype, el. paštas, socialiniai 

tinklai ir kt.), paieška internete, vis daugiau vartotojų domisi elektronine bankininkyste, kultūra ir 

laisvalaikiu, sveikatos klausimais. Taip pat gyventojai pateikė uţklausų apie Uţugirio, Siesikų ir 

Taujėnų dvarus, Lėno baţnyčią, įţymius ţmones (A. Smetoną, J. Krikštaponį), Uţugirio krašto 

muziejų, lankytinas vietas, švietimą, rajono pramonę, liaudies meną, skulptūras, partizanus, Taujėnų 

bendruomenę ir kt. 

 

 

http://www.google.lt/
http://.wikipedija.org/wiki
http://www.info.lt/
http://www.maps.lt/
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4.5. Internetas. 

Vartotojai turėjo galimybę naudotis internetu Viešojoje bibliotekoje bei visuose kaimo 

padaliniuose. 

 SVB kompiuterių, turinčių prieigą prie interneto, skaičius: 141 (įskaitant 12 planšečių) 

98 vartotojams, 43 darbuotojams. 

 VB kompiuterių, turinčių prieigą prie interneto, skaičius: 38 (įskaitant 6 planšetes) 

24 vartotojams, 14 darbuotojams. 

 KP kompiuterių, turinčių prieigą prie interneto, skaičius: 103 (įskaitant 6 planšetes) 

74 vartotojams, 29 darbuotojams. 

Interneto paslaugomis SVB naudojosi 50882 lankytojai (2018 m. – 49581 lankytojas), 

Viešojoje bibliotekoje – 18385 lankytojai (2018 m. – 19237 lankytojai), 

Kaimo padaliniuose 32497 lankytojai (2018 m. 30344 lankytojai). 

Populiariausia pasaulyje vaizdo medţiagos talpinimo ir perţiūros svetainė 

www.yuotube.com bei paieškos svetainė www.google.lt, kuriomis naudojasi lankytojai 

bibliotekose. Labai populiarios tarp vartotojų naujienų svetainės; www.delfi.lt, www.lrytas.lt, 

www.gzeme.lt, www.ukmerge.lt, ir kt. Vartotojai kompiuteriais naudojasi paţintims, informacijai, 

mokiniai spausdinasi paruoštus namų darbus, spausdinami lėktuvų, teatrų, koncertų, kino bilietai, 

įrašinėjama informacija į įvairias laikmenas. Gyventojai naudojasi internetine bankininkyste, 

deklaruoja pajamas, ţemę VMI, moka komunalinius bei kt. mokesčius ir pan. 

 

4.6. Elektroninės paslaugos. 

Elektroninės paslaugos iš viso SVB: 

 Virtualių apsilankymų skaičius – 5190, 

 Seansų skaičius – 8254, 

 Seansų trukmė (val.) – 4532 val. 28 min. 

 Interneto seansų skaičius – 44787, 

 Paieškų skaičius – 16464, 

 Atsisiustųjų įrašų skaičius – 2264, 

 Atsisiustųjų dokumentų skaičius – 3626. 

Viešojoje bibliotekoje: 

 Virtualių apsilankymų skaičius – 5190, 

 Interneto seansų skaičius – 18616, 

 Atsisiustųjų įrašų skaičius – 2264, 

 Atsisiustųjų dokumentų skaičius – 3626. 

http://www.yuotube.com/
http://www.google.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.gzeme.lt/
http://www.ukmerge.lt/
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4.7. Kraštotyros veikla.  

2019 metų pabaigoje Viešoji biblioteka persikėlė į atnaujintas erdves, kur skyriaus 

darbuotojos į naujas lentynas perkėlė kraštotyros leidinių fondą, sutvarkė turimus kraštiečių J. 

Puzino ir V. Kuzmicko knygų fondus, perţiūrėjo ir sutvarkė senąją periodinę spaudą. Atnaujintose 

patalpose buvo parengta kraštiečio Vlado Šlaito atminimo erdvė, kurioje keletas lentynų buvo 

skirtos poeto atminimo įamţinimui, jo kūrybos bei literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatų 

pristatymui. Buvo parengta ir nauja Vladui Šlaitui skirta ekspozicija, kuri pirmą kartą buvo 

eksponuota literatūrinės Vlado Šlaito premijos įteikimo iškilmių metu. 

Viešojoje bibliotekoje buvo gautos ir įvykdytos 1525 kraštotyros uţklausos (2018 m. –668), 

iš jų: 43 faktografinės, 32 adresinės,1 tikslinamoji, 1449 teminės. 

Valų kaimo padalinyje parengtos dvi parodos „Valų krašto vietovardţiai“ ir „Poezijos 

princui atminti“, kurioms naudota kraštotyrinė medţiaga. 

Deltuvos biblioteka nuolat kaupė ir ieškojo medţiagos apie Deltuvos kraštą ir ţymius 

kraštiečius, literatus: Vaivą Kuodytę, Leonorą Jankeliūnienę, Alfą Pakėną, Ričardą Šileiką, surengė 

dvi parodas: viena skirta Deltuvos ţemėms 800 metų sukakčiai, kita – Deltuvos krašto literatams. 

Apie Ţelvos krašto praeitį – miestelio kūrimąsi, mokyklos istoriją, ţydų gyvenimo pėdsakus, 

archeologinius, gamtos, kultūros paminklus, medinę krašto architektūrą yra išleista keletas įvairios 

apimties kraštotyros pobūdţio leidinių: „Pasakojimai apie Ţelvą“, „Kai nebelieka net vardų…“, „O 

širdy dar skambučiai aidi…“, „Kur Ţelvos rūbas ţalias…“, „Antrasis medţio gyvenimas: Ţelvos 

krašto medinė architektūra“ ,„Senieji Ţelvos krašto kaimai“, „Ţelvos kraštas: istorija ir ţmonės“. 

Visus šiuos leidinius sudarė Ţelvos gimnazijos muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė bei lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Rasa Povylienė. Šie leidiniai graţiai populiarinami Ţelvos 

kaimo bibliotekoje. 

Toliau buvo vykdomas tęstinis kraštotyros projektas „Vilnijos vartai“. 2019 metais buvo 

atnaujinti ir redaguoti tekstai apie Ukmergės vietovę bei krašto ţmones. Parengtos 3 biogramos: 

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatėms Leonorai Jankeliūnienei bei Reginai Pakėnienei ir 

2019 metų Ukmergės rajono garbės pilietei Zitai Kriaučiūnienei.  

 

4.8. Kraštotyros fondas.  

Kraštotyros fondas 2019 m. SVB buvo 6128 fiz. vnt. (2018 m. – 6069 fiz. vnt.), 4333 pavad.  

Viešosios bibliotekos kraštotyros fonde buvo 3471 fiz. vnt. dokumentų, 2209 pavad., 

kraštotyros fondas papildytas 57 fiz. vnt. (2018 m. – 108 fiz. vnt.). 

Kaimo padaliniuose kraštotyros fonde buvo 2657 fiz. vnt. dokumentų, 2124 pavad., 

vidutiniškai apie 95 fiz. vnt. viename kaimo padalinyje. 
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Viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje apsilankė 6391 lankytojas, išduota 10568 fiz. 

vnt. dokumentų, iš kurių 5811 fiz. vnt. knygų, 4757 fiz. vnt. serialinių leidinių. 1184 lankytojai 

dalyvavo įvairiuose kraštotyros renginiuose. 

 

4.9. Kraštotyros darbai.  

Iš viso SVB yra 1003 kraštotyros darbai. 

Viešojoje bibliotekoje yra 248 kraštotyros darbai bei teminiai ir personalijoms skirti kopijų 

aplankai, iš jų 5 nauji. 

2019 m. Viešosios bibliotekos bibliografės ruošė naujus kraštotyros darbus ir kopijų 

aplankus bei toliau pildė teminius bei personalijoms skirtus kopijų aplankus apie Ukmergės rajoną 

ir kraštiečius. Šiuo metu yra parengti 248 kraštotyros darbai bei teminiai ir personalijoms skirti 

kopijų aplankai, iš jų – 5 nauji.  

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje parengti kraštotyros darbai:  

Metai ir datos krašto istorijoje: Ukmergės krašto minėtinų datų kalendorius 2020 m.“, 

„Bibliotekos kronika. 2019 metai“, 

„Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Deltuvos, Ţelvos, Pabaisko, Taujėnų ir Siesikų seniūnijų 

bibliotekų istorijos“, 

Poetės, literatės Monikos Blauzdienės eilėraščiai Ţelvai. 

Parengti teminiai kopijų aplankai: 

Ukmergės pašto istorija, 

Kinotyrininkė Graţina Arlickaitė, 

Pedagogas chorvedys Antanas Vokietaitis. 

Per metus Vlado Šlaito viešoji biblioteka parengė keletą kilnojamųjų parodų: 

 Dokumentų paroda „1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

akto signatarai“, kuri buvo eksponuojama  Rečionių kaimo padalinyje; 

 Dokumentų paroda „Prezidentas Antanas Smetona: „Kas nori šviesti kitiems, tas pats turi 

būti šviesus“, eksponuota viešojoje bibliotekoje bei Balelių kaimo padalinyje; 

 Dokumentų paroda „Jie nešė knygą kaip duoną“, eksponuota Rečionių kaimo padalinyje; 

Paroda, skirta kraštiečiui poetui Vladui Šlaitui, parengta ant drobės, kurioje eksponuojama 

surinkta informacija apie poeto gyvenimą ir kūrybą, išskiriami svarbiausi leidiniai, pagamintas 

atnaujintas poeto portretas. 

Kaimo padaliniuose yra 755 kraštotyros darbai, naujų parengta 21. 

Taujėnų biblioteka kasmet pildo 9 aplankus: „Taujėnų miestelio bibliotekoje“, „Taujėnų 

kultūrinio gyvenimo istorija“, „Taujėnų miestelio bendruomenės istorija“, „Spauda apie Taujėnų 

ţmones 2019“, „Taujėnų gimnazija“, „Ţymūs Taujėnų krašto ţmonės“ ir kt.  
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Laumėnų biblioteka parengė darbą „Vietų vardais kalba mūsų ţemė“ apie ornitologus Astą 

ir Kęstutį Jarmalavičius. Bibliotekoje sukaupta medţiaga apie Ţelvos ţydus, Laumėnų dvarą ir 

kaimą. 

Pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį, Lėno biblioteka parengė kraštotyros 

darbus: „Antanas Smetona“; „Uţugirio dvaras 1956 m.– 1965 m.; „V. Daujotienės prisiminimai 

apie Uţulėnį“; „Uţulėnio kaimas 1880 m.–1920 m.“; „Sofijos Smetonienės gyvenimas Uţugirio 

dvare 1937 m.–1940 m“.; „Uţugirio kaimo bendruomenė 2006 m.– 2016 m.” ir kt. 

2019 metais Šventupės kaimo padalinyje parengti kraštotyros darbai: ,,Šventupė per 100 

metų“, ,,Vidiškių pagrindinės mokyklos Šaulių būrys: 2019-ieji – Lietuvos Šaulių sąjungos metai“, 

,,Mugės, turgūs ir maisto ruošimo papročiai prieškario Ukmergėje: Vandos Urbanavičienės 

prisiminimai“, ,,Kokie esame ir kokie buvome: filmas apie Šventupės senolius“, ,,Šventupės 

ilgaamţiai: foto albumas“, ,,Šventupės dvaro istorijos: 2019 metų kalendorius“, ,,Vidiškių 

seniūnijos vietovardţių reikšmės: 2019-ieji – Vietovardţių metai“.  

Siesikų kaimo padalinyje parengtas kraštotyros darbas apie dailininkę Kazimierą Zimblytę. 

Ţemaitkiemio kaimo padalinio darbuotoja 2019 metais parengė 4 naujus kraštotyros darbus: 

„Broliai Gibavičiai“, „Stanislovas Ūsoris“, „Kryţiai ir koplytstulpiai“, „Apie meteoritą...“ ir 

fotoaplankas „Eimantiškių namas-muziejus“. 

Jakutiškių kaimo padalinio darbuotoja parengė kraštotyros darbą „Jakutiškių kaimo kryţiai“. 

4.10. Kraštotyros renginiai.  

SVB parengta 138 kraštotyros renginiai, iš jų 83 parodos.  

Viešoji biblioteka organizavo 22 kraštotyros renginius, iš jų 12 parodų. 

Kaimo padaliniuose suorganizuota 116 kraštotyros renginių, iš jų 71 paroda. 

Kraštotyros renginių temos – kraštiečių  rašytojų sukakčių minėjimas dokumentų, tapybos, 

įvairių kt. darbų parodomis, susitikimai. 

Taujėnų kaimo padalinyje vyko susitikimas su kraštiečiu dr. Sauliumi Nefu, kuris skaitė 

paskaitą „Antanas Smetona – Taujėnų krašto sūnus“, viena iš projekto „Kraštas, menantis pirmąjį 

Lietuvos prezidentą“ veiklų. Vykdant šį projektą, vyko protų mūšis „A. Smetona – pirmasis 

Lietuvos prezidentas“, buvo paruošta senųjų buities rakandų paroda „Daiktai, menantys Smetonos 

laikus“, taip pat buvo paskelbtas laiškų A. Smetonai rašymo konkursas, parengta fotografijų paroda 

„Biblioteka, gyvuojanti 80 metų“, skirta Taujėnų padalinio jubiliejui, senųjų fotografijų stendas 

„Šaulių organizacija Taujėnuose 1919 – 1936 m.“, skirtas Lietuvos Šaulių organizacijai paminėti. 

Parengta prezidento A. Smetonos portretų, kuriuos nutapė Taujėnų gimnazijos mokiniai, paroda. 

Prie bibliotekos įrengtas Taujėnų krašto buities muziejus, kol kas turintis tik 64 eksponatus. 2019 

m. gauta 2 eksponatai ir 14 senųjų knygų. 
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2019 m. sukako 145 metai, kai gimė Antanas Smetona, ir 100 metų, kai jis buvo išrinktas 

Lietuvos Respublikos Prezidentu. 2019-ieji buvo paskelbti vieno iškiliausių tarpukario Lietuvos 

valstybės ir visuomenės veikėjų, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro A. Smetonos metais. 

Bibliotekose veikė parodos: „Antanas Smetona: ţmogus ir vadybininkas“ (Atkočių kaimo 

padalinyje), „Antanas Smetona – signataras, prezidentas, tautininkas“ (Lėno kaimo padalinyje), 

„Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos valstybės Prezidentas“, „Uţugirio kiemas“ ir 

reprezentaciniai rūmai – Uţugirio Prezidento A. Smetonos dvaro rūmai“ (Siesikų kaimo 

padalinyje), „Prezidentas Antanas Smetona: kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“ 

(Balelių kaimo padalinyje). Dauguma bibliotekų (Laičių, Ţemaitkiemio, Veprių ir kt.) organizavo 

lankytojams ir mokiniams išvyką į Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos gimtinę 

Uţulėnio dvarą, muziejų. Minint Prezidento Antano Smetonos metus, Lėno bibliotekoje vyko 

popietė „Antanas Smetona laiko perspektyvoje", parengta fotografijų paroda „Prezidento Antano 

Smetonos automobiliai“. 

Kaimo padaliniai vykdė paţintines, kūrybines pamokas paskelbtiems vietovardţių metams 

paminėti (pvz., „Susipaţinkime su Laičių apylinkės vietovardţiais“, „Lyduokių krašto 

vietovardţiai, uţrašyti kraštotyrininkės Albinos Katinaitės-Navickienės“ ir kt.).  

Laičių bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiete Stase Ladauskaite, išleidusia poezijos 

knygelę „Širdies daina“, rankdarbių parodų autorėmis Ilona Sokolova, Dana Sakalauskiene, 

Danguole Baubliene. 

Laumėnų bibliotekoje pristatyta kraštiečio, liaudies meistro, odininko Mindaugo Paknio 

poezijos knygelė „Perţenk slenkstį“. 

Ţemaitkiemio padalinyje vyko poezijos skaitymai ir parodos, skirtos kraštiečiui poetui 

Vladui Šlaitui. 

Jasiuliškio biblioteka palaiko artimus ryšius su kraštiete, buvusia Vidiškių seniūnijos 

gyventoja,  Laimute Skiudule, gyvenančia Norvegijoje. 

Jau devintąjį kartą šventupiečiai buvo pakviesti į poezijos ir dainų šventę „Ant Šventosios 

upės kranto”. Lietuvos šimtmečio proga Šventupės bibliotekos darbuotoja Tėvynei įteikė įsimintiną 

dovaną – buvo suskinta Vidiškių seniūnijos literatų eilėraščių puokštė – knygelė „Šimtas eilėraščių 

Lietuvai”. Pačių pagamintame leidinyje – šešiolikos autorių eilėraščiai, skirti Lietuvai, tėviškei, 

gimtiesiems namams. Knygelė iliustruota vaikų piešinukais, Vidiškių pagrindinės mokyklos 

moksleivių linkėjimais Lietuvai. 

Veprių biblioteka minėjo vepriškio pedagogo, skulptoriaus, muziejininko Jono Ţentelio 90 

metų sukaktį. 
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V. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

5.1. Vartotojai.  

Iš viso SVB uţregistruota 1964 vartotojai vaikai (iki 14 m.) (2018 m. 2161). 

Viešojoje bibliotekoje uţregistruota 1015 vartotojų vaikų (2018 m. 1035). 

Kaimo padaliniuose – 949 vartotojai vaikai (2018 m. 1126). 

 

SVB vaikai sudarė 24,5 proc. visų bibliotekose uţregistruotų vartotojų (2018 m. 26,5 proc.). 

Per metus sumaţėjo 197 vartotojais vaikais, iš jų 177 vartotojais vaikais sumaţėjo kaimo 

padaliniuose. 

2019 m. Viešosios bibliotekos LIBIS registravimo sistemoje (centriniame skyriuje) 

uţregistruota 1015 vaikų iki 14 metų (tai sudaro 40 procentų visų mieste gyvenančių vaikų iki 14 

metų; skaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento 2019 m. pradţios duomenis), 177 

vyresnieji (15–16 metų) paaugliai (tai sudaro 50 procentų šios amţiaus grupės miesto gyventojų, 

skaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento 2019 m. pradţios duomenimis), 8 organizacijos, 

dirbančios su vaikais. 

Lyginant su 2018 m., vartotojų vaikų iki 14 metų skaičius sumaţėjo 20-čia. Prieţastys: 

maţėjantis gyventojų skaičius, silpnėjanti vaikų skaitymo kultūra ir prastėjantys vaikų skaitymo 

įgūdţiai, didėjanti vaikų ir paauglių priklausomybė nuo IT. 

Vaikai (iki 14 metų) sudaro 24 procentus visų Viešojoje bibliotekoje (centriniame skyriuje) 

uţregistruotų vartotojų. Pagal amţių vartotojų vaikų (iki 14 metų) grupė pasiskirsto taip: 0–6 metai 

– 89, 7–10 metai – 418, 11–14 metų – 508. Taip pat bibliotekoje uţregistruoti 177 vartotojai 

vyresnieji paaugliai (15–16 metų) ir 8 organizacijos, dirbančios su vaikais. 

Persiregistravusių vartotojų – 813, naujų įsiregistravusių – 210. 

Pasiskirstymas pagal lytį: mergaitės sudaro 52 procentus visų vartotojų vaikų, berniukai – 

48 procentus. 

2019 m. kaimo padaliniuose buvo 107 ikimokyklinio amţiaus vaikai, 421 vartotojas vaikas 

I–IV kl., 421 – V–VIII kl. vartotojai vaikai. 

5.2. Lankytojai.  

Iš viso SVB per metus apsilankė 60016 vartotojų vaikų (2018 m. 53604). 

Viešojoje bibliotekoje apsilankė 20617 vartotojų vaikų (2018 m. 12048). 

Kaimo padaliniouse apsilankė 39399 vartotojai vaikai (2018 m. 41556). 

 

Viešojoje bibliotekoje vaikų apsilankymų per metus padaugėjo 8569, kaimo padaliniuose 

dėl įvairių prieţasčių vaikų apsilankymų sumaţėjo per 2 tūkst. 
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2019 m. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje iš viso buvo uţregistruota 17118 

apsilankymų (2018 m. – 16831), iš jų vaikų – 12353 (2018 m. – 12048), suaugusiųjų – 4765 (2018 

m. – 4783). Vaikų lankomumas – 12 (2018 m. – 11). 

 

5.3. Dokumentų išduotis.  

Iš viso SVB vaikams išduota 45252 fiz. vnt. dokumentų (2018 m. 50484 fiz. vnt.): 

Viešojoje bibliotekoje vaikams išduota 17693 fiz. vnt. dokumentų (2018 m. 15771 fiz. 

vnt.); 

Kaimo padaliniuose vaikams išduota 27559 fiz. vnt. dokumentų (2018 m. 34713 fiz. 

vnt.). 

Kaimo padaliniuose vaikams pagal UDK skyrius (proc.) daugiausia, per 27 proc., išduota 6 

UDK skyriaus (Taikomieji mokslai. Medicina. Technika) dokumentų bei apie 20 proc. 0 UDK 

skyriaus (Bendrasis skyrius) dokumentų. Viešojoje bibliotekoje vaikams išduota per 21 proc. 0 

UDK skyriaus (Bendrasis skyrius) dokumentų bei apie 20 proc. – 7 UDK skyriaus (Menas. Kūryba. 

Pramogos. Sportas) dokumentų. 

Viešojoje bibliotekoje per metus vaikams išduota 1922 fiz. vnt. dokumentų daugiau, tačiau 

kaimo padaliniuose dokumentų išduotis vartotojams vaikams sumaţėjo 7154 fiz. vnt. 

2019 m. iš Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondo išduota 20888 (2018 m. – 

18975) fiz. vnt., iš jų vaikams – 17693 (2018 m. – 15771), suaugusiems – 3195 (2018 m. – 3204) 

fiz. vnt. Į namus išduota 17754 (2018 m. – 15035), vietoje – 3134 (2018 m. – 3940) fiz. vnt. 

Lyginant su 2018 m., išduota 1913 fiz. vnt. daugiau. 15–16 metų paaugliams iš Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus išduota 1256 fiz. vnt. 

dokumentų. 

 

 

Iš viso Išduotis į namus Išduotis 

vietoje 

Fiz. vnt. 

2019 

Fiz. vnt. 

2018 

Fiz. vnt. 

2019 

% Fiz. vnt. 

2019 

Vaikams ir 

suaugusiems 

20888 18975 17754 84 3134 

Vaikams 17693 15771 15396 87 2297 

Suaugusiems 3195 3204 2358 73 837 

Pagal turinį vaikams daugiausia išduota groţinės literatūros – 14025 fiz. vnt. (2018 m. – 

11949), tai sudaro 79 procentus vaikams išduotų dokumentų, mokslo šakų – 3668 fiz. vnt. (2018 m. 

– 3822) fiz. vnt. arba 21 procentas; pagal dokumentų tipą – 95 procentai vaikams išduotų 

dokumentų – knygos, 5 procentai – DVD, CD (2018 m. atitinkamai 94 ir 6 procentai). 
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LIBIS programos skaitomų dokumentų analizė leidţia sudaryti daţniausiai išduotų knygų 

topus. 

Ikimokyklinukų knygų penketukas: trys L. Ţutautės knygelės apie Kakę Makę: „Kakė 

„Makė ir pavogtas laikas“, „Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“, „Kakė Makė ir didelė Tamsa“, 

suomių dailininkės ir iliustratorės M. Lindman paveikslėlių knyga „Pupulė pabėga į cirką“ ir A. 

Lindgren „Lota moka vaţiuoti dviračiu“. 

Vyresniųjų paauglių knygų penketukas: Ana Frank „Dienoraštis“, amerikiečių rašytojos K. 

Brubaker Bradley romanas „Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą“ ir trys lietuvių autorių knygos: 

Rebekos Unos distopinis romanas „Atjunk“, V. Juknaitės esė ir pokalbių knyga „Išsiduosi. Balsu“, 

ir D. Opolskaitės romanas „Ir vienąkart, Riči“. 

Populiariausios mokslo šakų knygos: dėmesį ir pastabumą lavinanti M. Handford knyga 

„Surask Joną! Holivude“, Minecraft serijos knygos („Kaip pradėti ţaisti“, „Kaip viską pastatyti“ ir 

kt.), „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms: 100 pasakojimų apie išskirtines moteris“, 

ugdomosios paveikslėlių knygelės apie jausmus („Kai jaučiuosi vienišas“, „Kai jaučiuosi mylimas“ 

ir kt.). 

Skaitomumo rodiklis: 

SVB vaikų skaitomumo rodiklis – 23 (2018 m. – 23). 

Viešosios bibliotekos vaikų skaitomumo rodiklis –17 (2018 m. – 15). 

Kaimo padalinių vaikų skaitomumo rodiklis –29 (2018 m. – 31). 

Viešojoje bibliotekoje vidutiniškai vienam vartotojui (lankytojui) vaikui per metus išduota 

17 dokumentų (+2), kaimo padaliniuose per metus išduoti 29 dokumentai (-2). 

Renovacijos metu Vaikų literatūros skyriuje vartotojams vaikams skirtos 8 darbo vietos.  

5.4. Renginiai vaikams.  

Renginiai Lankytojų 

skaičius 

Iš viso Ţodiniai Vaizdiniai Kompleksiniai Ekskursijos Edukacijos Transliacijos  

SVB 190 104 73 72 137 36 9419 

VB 37 5 4 5 50 17 2206 

KP 153 99 69 67 87 19 7213 

Iš viso SVB vaikams surengta 612 renginių (2018 m. 474 renginiai): 73 kompleksiniai, 

190 ţodinių, 104 vaizdiniai renginiai, 72 ekskursijos, 137 edukacijos, 36 transliacijos. Juose 

apsilankė 9419 vaikų lankytojų. 

2019 m. VB suorganizuota 118 renginių vaikams, KP – 494 renginiai. Vyko garsiniai 

skaitymai, susitikimai su rašytojais, paţintinės valandėlės, viktorinos, edukaciniai ţaidimai 

(protmūšiai, Taujėnuose vyko edukacija „Gandro simbolis Taujėnų heraldikoje“), netradicinės 
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pamokos, kūrybinės dirbtuvės; organizuotos Šiaurės šalių literatūros, Saugesnio interneto ir 

Skaitmeninės savaitės renginiai, paminėta Tarptautinė vaikų knygos ir Europos dienos; lankytojai 

dalyvavo akcijose „Metų knygos rinkimai“, „Skaitymo iššūkis“, „Tėčiai skaito vaikams“. 

Bibliotekoje kartą per savaitę vyko vaikų saviraiškos būrelio „Keberiokšt“ uţsiėmimai ir du kartus 

– LEGO robotų konstravimo ir programavimo uţsiėmimai. VB suorganizuoti 4 kompleksiniai, 37 

ţodiniai, 5 vaizdiniai renginiai, 50 edukacijų, 5 ekskursijos, 17 transliacijų. KP vyko 69 

kompleksiniai, 153 ţodiniai, 99 vaizdiniai renginiai, 87 edukacijos, 67ekskursijos, 19 transliacijų. 

Viešojoje bibliotekoje 89 renginiai vyko kitose erdvėse (mokyklose, lopšeliuose-darţeliuose, miesto 

erdvėse) – 12 renginių, KP – 335 vyko ne bibliotekų patalpose. VB renginiuose dalyvavo 2206 

vaikai ir 162 suaugusieji, KP – 7213 lankytojų vaikų. Įvairios veiklos ir renginiai skatino vaikus 

domėtis literatūra ir skaityti, gerino jų skaitymo įgūdţius, suteikė ţinių, mokė bendrauti. Edukacijų 

metu, kurias rengė VB dailininkė-edukatorė, dalyviai kūrė knygų skirtukus, modalino papuošalus, 

grotaţus, mirioramą, įvairius kalėdinius papuošimus, vyko šešėlių teatro, sustabdyto kadro 

animacijos dirbtuvėlės. LEGO robotų konstravimo ir programavimo uţsiėmimų metu vaikai mokėsi 

konstruoti LEGO Education WeDo2.0 ir Mindstorms EV3 Core Set robotų konstruktorius ir juos 

programuoti, šiuos uţsiėmimus du kartus per savaitę rengė Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriaus bibliotekininkė. 

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti buvo skirta teatralizuota programa su 

literatūriniais personaţais Lape iš E. Daciūtės ir A. Kiudulaitės knygos „Laimė yra lapė“ 

(bibliotekininkė J. Ţvirblytė) ir Rudnosiene iš Vytės Nemunėlio poemos „Meškiukas Rudnosiukas“ 

(bibliotekininkė D. Ţironienė). Programoje – virtuali viktorina-dėlionė, mįslės, uţduotys, eilėraščiai 

ir kūrybinės dirbtuvėlės. Su šia programa Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius dalyvavo 

IBBY Lietuvos skyriaus organizuotame konkurse „Kaip švenčiame Tarptautinę vaikų knygos 

dieną?“ ir pateko tarp 9 komisijai labiausiai patikusių dalyvių. 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti vyko proto mūšis „Kelionė po Lietuvą“ ir knygų skirtukų 

dirbtuvėlės „Rašom be klaidų“, parengta edukacinė programa „Raidţių namučiai“: garsiniai 

skaitymai, literatūrinės uţduotys, kūrybinės dirbtuvės.  

Maţieji skaitytojai aktyviai dalyvavo Viešosios bibliotekos organizuotoje Europos dienos 

šventėje Ukmergės piliakalnio papėdėje, jiems buvo parengta muzikinė-meninė programa „Europos 

spalvos“. 

Saugesnio interneto ir Skaitmeninės savaičių metu vyko interaktyvios „Saugių slaptaţodţių 

dirbtuvės“, dalyviai tikrino savo saugaus interneto ţinias spręsdami vadinamojo interneto surferio 

(naršytojo) testus, atsakinėdami į viktorinos „Saugus internetas“ klausimus su interaktyvia 

programėle „Kahoot“. 
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2019 m. Viešoji biblioteka ir kaimo padaliniai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno 

Maţvydo bibliotekos Skaitymo skatinimo programos akcijoje „Tėčiai skaito vaikams“, vasaros 

skaitymo skatinimo akcijoje „Skaitymo iššūkis“. 

Vaikams vyko Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai, Ukmergėje viešėjo islandų 

rašytojas ir aktorius, populiarus TV ir radijo laidų vedėjas Evaras Turas Benediktssonas. Rašytojas 

pristatė savo knygas, skaitė ištrauką islandų kalba. Šis susitikimas – Šiaurės ministrų tarybos biuro 

Lietuvoje dovana Ukmergės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai ir filialams uţ aktyvų dalyvavimą 

kasmetinėje Šiaurės šalių literatūros savaitėje. Taip pat vyko skaitymų diena – vaikų literatūros 

skyriaus bibliotekininkės lankėsi lopšelyje-darţelyje „Nykštukas“, skaitė švedų rašytojos Astridos 

Lindgren pasakojimą „Pepė švenčia gimtadienį“. 

Vaikams vyko naujų knygų pristatymai, LEGO konstravimo ir programavimo uţsiėmimai, 

kūrybinės dirbtuvės, garsiniai skaitymai, „Metų knygos“ rinkimų akcija. 2019 m. Vaikų saviraiškos 

būrelio „Keberiokšt“ nariai ir bibliotekos dailininkė su kūrybinėmis dirbtuvėlėmis „Judančios 

knygelės kūrimas“ dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte 

„Paţinimo stovykla @2019“. Skyriaus darbuotojos su bibliotekos dailininke, kuri sukūrė ir 

pagamino ţaidimą-kelionę „Pirmyn! Grande Armee ţygis per Lietuvą“, dalyvavo gyvosios karo 

istorijos festivalyje “Vilkmergės (Deltuvos) mūšis“. 

2019 m. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose vaikams buvo organizuotos 

dokumentų parodos, skirtos rašytojų jubiliejams paminėti, vaikų piešinių, darbelių parodos, 

kūrybinės dirbtuvėlės, vaikai bibliotekose vaidino, piešė, ţaidė stalo ţaidimus. 

 

5.5. Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis. 

Viešoji biblioteka ir kaimo padaliniai glaudţiai bendradarbiauja su miesto ir rajono švietimo 

(daţeliais, mokyklomis) bei kultūros įstaigomis (kultūros centru ir jo filialais rajone), Vaikų dienos 

centrais, seniūnijomis, Kraštotyros muziejumi, Meno mokykla, kurie yra renginių pagalbininkai ir 

lankytojai. 

 

5.6. Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas. 

Iš viso SVB vaikams atsakyta į 3525 pateiktas uţklausas (2018 m. 1848 uţklausas). 

Viešojoje bibliotekoje – į 1307 uţklausas (2018 m. 1257 uţklausas). 

Kaimo padaliniuose – į 2218 uţklausų (2018 m. 591 uţklausą). 

2019 m. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje gautos 1335 uţklausos, iš jų vaikų – 

1168. Adresinės uţklausos sudaro 58 procentus (774) visų uţklausų, teminės – 36 procentus (477), 

tikslinamosios – 5 procentus (70), faktografinės – 1 procentą (14). Pagal temas daugiausia groţinės 

literatūros ir 3 skyriaus uţklausų (atitinkamai 43 ir 16 proc.). Bibliotekoje vaikai daţnai ieškojo 
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naujų knygų, informaciją apie jas radę internete, mokykloje privalomų ir rekomenduojamų 

perskaityti knygų. Adresinių uţklausų daugiausia, nes skaitytojai neţino autorių, tikslių pavadinimų.  

Viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyrius vaikams atsakė 139 uţklausas. 

Atsakymų į pateiktas uţklausas šaltiniai: bibliotekos kompiuterinis katalogas, LIBIS suvestinis 

katalogas, nacionalinės bibliografijos duomenų bankas, internetas, informacinis fondas. 2019 m. 

bibliotekos vartotojai turėjo galimybę nemokamai jungtis prie duomenų bazės Vyturys (internetinė 

biblioteką vaikams ir jaunimui), bet ši paslauga nebuvo populiari.  

 

5.7. Internetas. 

2019 m. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vartotojams buvo skirti 4 

stacionarūs, 3 planšetiniai kompiuteriai, VRS uţregistruota 90 viešos interneto prieigos vartotojų 

vaikų, 4118 prieigos seansų (iš jų: vaikai – 4098, suaugę – 20), suteiktos 331 konsultacija 

(informacijos paieša, pagalba atliekant darbus kompiuteriu, socialiniai tinklai, saugus elgesys 

internete); apmokyta 20 vartotojų, lankytojai dalyvavo 17 vaizdo transliacijų. Saugesnio interneto 

savaitės metu vyko interaktyvios „Saugių slaptaţodţių dirbtuvės“ (1–4 klasių mokiniai aiškinosi, 

kas yra slaptaţodţiai, kaip sudaromi saugūs, patys juos kūrė), vaikai galėjo pasitikrinti ţinias, 

spręsdami interneto surferio (naršytojo) testus. Akcijos „Skaitmeninė savaitė“ (angl. „ALL 

DIGITAL Week“) dalyviai varţėsi viktorinoje „Saugus internetas“, į kurios klausimus atsakinėjo 

naudodami interaktyvią programėlę „Kahoot“ ir išmaniuosius telefonus bei planšetes. Ši viktorina iš 

dalyvių pareikalavo ne tik ţinių, bet ir greitos reakcijos, kadangi vienam klausimui atsakyti buvo 

skirta 20 sekundţių. Viešojoje bibliotekoje apsilankė „Ryto“ specialiosios mokyklos ugdytiniai – 

konstravo ir programavo LEGO Educations WeDo rinkiniu. 

Kraštotyros veikla. 

2019 m. eksponuota Meno mokyklos Dailės skyriaus pradinio ugdymo programos mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Širdyse ir lūpose“. Vaikai rinko ir piešė graţiausius lietuviškus ţodţius. 

 

VI. METODINĖ VEIKLA. 

 

6.1. Išvykos į kaimo padalinius. Praktinės pagalbos teikimas. 

Praktinės pagalbos teikimas. Kaimo padalinių vyr. bibliotekininkėms praktinė pagalba buvo 

teikiama susitikimų metu, telefonu, elektroninėmis priemonėmis. Buvo aptariamas kaimo padalinių 

planų, statistinių ir tekstinių ataskaitų pildymas, suteiktos konsultacijos bendrosios apskaitos 

knygos pildymo klausimais, darbuotojai buvo mokomi atlikti skaičiavimus planuose, ţodinėse 

ataskaitose. Kiekvieno mėnesio eigoje buvo tikslinami, planuojami renginiai kaimo padaliniuose 
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sekančiam mėnesiui. Renginių sąrašas viešinamas viešosios bibliotekos svetainėje. Parengta 

gyventojų mokymų bibliotekose suvestinė, kas mėnesį buvo rengiamos pagrindinių rodiklių 

suvestinės. Kaimo padaliniai buvo konsultuojami dėl darbo su LIBIS SAP, porodų organizavimo, 

gyventojų mokymų, kompiuterinės įrangos klausimais. Kasmet atliekama maţaverčio ir ilgalaikio 

inventoriaus inventorizacija, dokumentų fondo patikrinimai atlikti 8 kaimo padaliniuose 

(Šventupės, Deltuvos, Lėno, Jakutiškių, Petronių, Tolučių, III Antakalnio, Ţelvos). Per metus į 

kaimo padalinius surengta per 50 išvykų, kurių metu aplankyti visi 28 kaimo padaliniai. 

6.2. Seminarai, dalykiniai pasitarimai, kultūriniai renginiai. 

Metodikos rekomendacijų rengimas. Buvo parengtas VB ir kaimo padaliniams pranešimas 

dėl tekstinės ataskaitos rašymo. Parengta plano forma. Viešojoje bibliotekoje vyko seminarai, 

mokymai. Dalyvauta Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuojamuose mokymuose, Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos mokymuose. 

2019 m. buvo koordinuojama bibliotekų veikla bei analizuojamas rajono bibliotekų darbo 

uţduočių vykdymas. Per metus rajono bibliotekininkams surengti 5 seminarai ir 3 mokymai. 

Seminarų metu aptarti profesiniai klausimai, skaityti pranešimai, analizuoti bibliotekų veiklos 

rodikliai ir kt. 

Parengtos 2019 m. statistinės ataskaitos, jų duomenys suvesti į nacionalinės M. Maţvydo 

bibliotekos LIBIS statistikos modulį. Patikrintos struktūrinių padalinių, VB skyrių statistinės 

ataskaitos. Padarytos VB ir kaimo padalinių suvestinės. 

Svarbiausieji seminaruose svarstyti klausimai: 

2.1. Rajono bibliotekų statistinių ir tekstinių ataskaitų analizė. 

2.2. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. 

2.3.  Projekto „Prisijungusi Lietuva“ gyventojų mokymai, apskaita. 

2.4. Šventupės bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės pranešimas „Kraštotyros veikla 

Šventupės bibliotekoje. Asmeninė patirtis“. 

2.5. Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jos struktūrinių padalinių dokumentų fondai. 

Vyriausiosios metodininkės pranešimas. 

Informacija apie Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose vykstančius renginius 

kiekvieną mėnesį buvo perduodama rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriui. 

6.3. Kultūriniai renginiai. 

3.1. Suorganizuota išvyka į kasmetinę Vilniaus knygų mugę. 

3.2. Buvo suorganizuotas rajono bibliotekininkų susitikimas su Ukmergės rajono policijos 

komisariato bendruomenės pareigūnais M. Miliumi ir I. Dutkiene.  



40 

 

3.3. Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje lankėsi grupė svečių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos 

bei Suomijos, kurie bibliotekoje atliko įvairias uţduotis, susipaţino su Ukmergės miesto istorija, 

pačia biblioteka. 

3.4. Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir kaimo padalinių darbuotojai minėjo Antanines 

prezidento Antano Smetonos dvare Uţugiryje. 

3.5. Gruodţio mėnesį parengti edukaciniai mokymai, edukatorė bibliotekininkus mokė kurti 

kalėdinius ţibintus. 

VII. MOKSLO TIRIAMASIS DARBAS 

7.1. Tyrimai. 

Vlado Šlaito viešoji biblioteka dalyvavo Lietuvos nacionalinės bibliotekos 

Bibliotekininkystės skyriaus vykdomame tyrime „Ką skaito nedidelių viešųjų bibliotekų vartotojai“, 

anketiniu apklausos būdu apklausti nedidelių kaimo padalinių (Varinės, Lyduokių, Trečio 

Antakalnio, Taujėnų, Atkočių), dirbančių LIBIS SAP, lankytojai. 

 

7.2. Projektai. 

2019 m. finansuoti projektai: 

Iš Ukmergės rajono savivaldybės Etninės globos programos buvo skirtas 1520 Eurų 

finansavimas projektams: „Ţirgo artefaktai Ukmergės krašte“ (450 Eurų), „Atminties erdvės ir 

ţenklai Ukmergėje“ (350 Eurų), „Krašto istorijos ţmonių atmintyje“ (270 Eurų), „Ţmonės ir 

meteoritai“ (450 Eurų). 

Iš Ukmergės rajono savivaldybės Sveikatos programos buvo skirtas 700 Eurų 

finansavimas projektams: „Sporto terapija Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje“ (400 

Eurų), „Įveikime stresą bibliotekoje“ (300 Eurų). 

Dalyvauta projekte „Atsakingas skaitytojas“, kurio metu ragino skaitytojus rinkti 

elektronines atliekas, taip prisidedant prie aplinkos išsaugojimo. Uţ aktyvų dalyvavimą projekte bei 

surinktą 2475 kg atliekų kiekį ir uţimtą penktąją vietą Lietuvos mastu Ukmergės Vlado Šlaito 

viešoji biblioteka gavo paskatinamųjų prizų. 

Viešosios bibliotekos kaimo padaliniai rengė projektus su kitomis įstaigomis:  

Taujėnų bibliotekos su kultūros namais ir bendruomene parengtas projektas „Kraštas, 

menantis pirmąjį Lietuvos prezidentą“, kurį finansavo Ukmergės rajono savivaldybė; 

Šventupės kaimo padalinys kartu su Vidiškių kultūros skyriaus darbuotojais parengė ir 

vykdė etnokultūros globos programos projektą „Laidotuvių papročiai ir religinių giesmių giedojimo 

tradicijos Vidiškių parapijos kaimuose“; 
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Kartu su Lyduokių moterų informacijos ir uţimtumo klubu Lyduokių biblioteka parengė ir 

įvykdė Ukmergės rajono savivaldybės finansuotus projektus: „Lyduokių 520 metų atminimo 

įamţinimas“ ir „Gedimino pilaitės vidaus pritaikymas veiklai“.  

Parengti projektai Kultūros tarybai, tačiau jie finansavimo negavo. 

1. „Smetoniškos bibliotekos-skaityklos ir kūrybinių dirbtuvių organizavimas Uţugirio 

dvare“. 

2. „Literatūrinė ir meninė terapija Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje“. 

3. Edukacinių dirbtuvių ciklas vaikams „Aš – kūrėjas". 

4. „Haiku poezijos festivalis Ukmergėje". 

5. „Vaikų literatūros ir meno balandinė“. 

6. „Savaitė Ukmergės štetle". 

7. „Menų sala“. 

8. „Gyva muzika mus atgaivina“. 

9. „Prezidento Antano Smetonos bibliotekos įkūrimas jo tėviškėje" Nekilnojamojo kultūros 

paveldo paţinimo, sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų platforma.  

10. „Vladas Šlaitas: „nuolat traukia mane Ukmergės karalystėn“. 

11. „Istorinė atmintis bibliotekininkų pasakojimuose“. 

VIII. PERSONALAS. 

8.1. Bibliotekos darbuotojai. 

SVB dirbo 68 darbuotojai, iš jų profesionalių bibliotekininkų 52. 

Darbuotojų skaičius Viešojoje bibliotekoje – 39, iš jų profesionalių bibliotekininkų – 23. 

Darbuotojų skaičius kaimo padaliniuose – 29, iš jų profesionalių bibliotekininkų – 29. 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo laiką, SVB – 15, Viešojoje 

bibliotekoje – 0, kaimo padaliniuose –15. 

Profesionalūs bibliotekininkai, turintys bibliotekininkystės išsilavinimą, SVB – 25 (t. y. 48 

proc.), Viešojoje bibliotekoje – 14, kaimo padaliniuose –11. 

8. 2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

Su aukštuoju išsilavinimu: 

 SVB – 18 darbuotojų (t. y. 34,6 proc.); 

 Viešojoje bibliotekoje – 12 darbuotojų (t. y. 52,2 proc.); 

 Kaimo padaliniuose – 6 darbuotojai (t. y. 20,7 proc.). 

Su aukštesniuoju išsilavinimu: 

 SVB – 29 darbuotojai (t. y. 55,8 proc.); 

 Viešojoje bibliotekoje – 11 darbuotojų (t. y. 47,8 proc.); 

 Kaimo padaliniuose – 18 darbuotojų (t. y. 62,1 proc.). 
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Su kitu išsilavinimu: 

 SVB – 5 darbuotojų (t. y. 9,6 proc.); 

 Viešojoje bibliotekoje – 0; 

 Kaimo padaliniuose – 5 darbuotojai (t. y. 17,2 proc.). 

 

8.3. Darbuotojų kaitos problemos. 

2019 m. Deltuvos kaimo padalinio vyresniosios bibliotekininkės pareigas pradėjo eiti 

Šarūnė Lyškienė, viešosios bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės pareigas pradėjo eiti Olivija 

Adamavičinė, vyriausiojo metodininko pareigas – Laima Kutiščeva.  

 

8.4. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas uţ bibliotekos ribų. 

Bibliotekininkai dalyvavo Ukmergės savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 

organizuojamuose seminaruose, kėlė kvalifikaciją Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešojoje bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Maţvydo bibliotekoje, kitų bibliotekų 

vykdomuose mokymuose. 

2019 m. kvalifikaciją kėlė 48 viešosios ir kaimo padalinių darbuotojai, t.y. 70,6 proc. darbuotojų. 

Tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“. 

Dalyvauta Ukmergės rajono savivaldybėje konferencijoje-mokymuose:  

„Paţangios kaimo bendruomenės diena“.  

Seminaras-mokymas „Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui“.  

Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir skaitmeninių konsultantų I ir II ciklo 

mokymai. (organizatorius UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ ir VIPT). 

Paţintinis seminaras „Informacijos ir paslaugų prieinamumas: ką svarbu ţinoti“. Dalintasi 

gerąja patirtimi, pasidţiaugta darbo rezultatais su kolegėmis elektroninėmis priemonėmis – el. 

paštu, socialiniuose puslapiuose. 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos mokymai: 

„Kaip atpaţinti netikras naujienas ir išvengti jų poveikio“, „Kas yra propaganda ir kaip ją 

atpaţinti“, „Google pradangino mano senelę“. 

Liaušių kaimo padalinio darbuotoja dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos organizuojamuose trijų dalių mokymuose „Bibliotekininkystės pagrindai“ 18 

akad. val., Lyduokių bibliotekos darbuotoja dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Komunikacija 

socialiniuose tinkluose“.  

Išklausyti mokymai: „Nauji asmens duomenų teisės aktų reikalavimai ir šiuolaikinių 

skaitmeninių technologijų iššūkiai“. 
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Lietuvos aklųjų bibliotekos seminaras „Informacijos ir paslaugų prieinamumas: ką svarbu 

ţinoti“. 

Rajono kultūros darbuotojų susitikime su LR Seimo nariu G. Lansbergiu dalyvavo kai kurių 

kaimo padalinių darbuotojai. 

Siesikų kaimo padalinio darbuotoja dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vykdytame seminare 

„Edukacija: protas ir / ar emocija“ ir skaitytas pranešimas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos seminare „Edukacinės veiklos viešojoje bibliotekoje, ugdant kūrybiškumą“,  

Vilniaus universiteto verslo mokyklos projekto „Pagauk verslumo vėją“ mokymuose 

HAKATONAS-KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „Verslumas. Kūrybiškumas. Inovacijos“. 

Viešosios bibliotekos darbuotoja dalyvavo Lietuvos Martyno Maţvydo nacionalinėje 

bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Birţiškos skaitymai 2019. Bibliotekininkas-edukatorius: 

vaidmenys, kompetencijos ir paslaugų perspektyvos“, Prezidentūroje organizuotame akcijos 

„Knygų Kalėdos“ renginyje, kur Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė 

padėkas uţ iniciatyvų dalyvavimą akcijos veiklose. 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos dalyvavo konferencijoje 

„Vaizdų kalba vaikų literatūroje“, seminaruose „Nuo ko pradėti: pirmieji ţingsniai knygų starto 

link“, „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“, „Informacijos paslaugų prieinamumas: ką svarbu 

ţinoti“, išklausė mokymus temomis: „Kaip atpaţinti netikras naujienas ir išvengti jų poveikio?“, 

„Google pradangino mano senelę“, dalyvavo mokymuose „Edukacinė veikla bibliotekose: galimybė 

ir iššūkiai“, konferencijoje „Ukmergė mokosi mokytis“,  „Migrantų integracija Lietuvoje: 

bibliotekų vaidmuo“. 

 

8.5. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai. 

 Vartotojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekininkui – 154. 

 Lankytojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekininkui – 3402.  

 Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui – 4421.  

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

9.1. Patalpų būklė. 

2019 m. pabaigtas renovuoti Viešosios bibliotekos pastatas, skyriuose vyko inventoriaus ir 

fondo sustatymo darbai. Ţemaitkiemio biblioteka aprūpinta naujais baldais, pakeista grindų danga ir 

apšvietimas. Daugumoje kaimo padalinių patalpų būklė gera.  

9.2. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius. 

2019 metais Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose buvo141 kompiuteris: 98 skirti 

vartotojams, 43 – darbuotojams. Viešojoje bibliotekoje – 38 kompiuteriai, iš jų 24 – vartotojams ir 
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14 darbuotojams. Kaimo padaliniuose – 103 kompiuteriai, iš jų 74 – vartotojams ir 29 – 

darbuotojams. Fotokopijavinų aparatų, skirtų vartotojams, VB yra 1, daugiafunkcinių įrenginių 

Viešojoje bibliotekoje – 3, kaimo padaliniuose – 28. 

Aštuoniolika kaimo padalinių skaitytojus aptarnauja LIBIS SAP. 2019 m. uţbaigus 

„Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ projektą Viešojoje bibliotekoje 

įdiegta RFID sistema. 

9.3. Bendras bibliotekų patalpų plotas kv. m. 

Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas – 3689 kv. m. 

Iš jų: naudingas – 3106 kv. m. 

9.4. Lentynų apskaita 

Viso fondo lentynų metrų skaičius – 4901. 

Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 4662. 

 

X. BIBLIOTEKOS LĖŠOS IR IŠLAIDOS. 

10.1. Paprastos išlaidos (tūkst. Eur.) 

Darbo uţmokesčiui – 571456; 

dokumentams įsigyti – 37027; 

knygoms – 33524; 

periodikai – 3503; 

elektroniniams dokumentams – 0; 

kitiems dokumentams – 0; 

sklypams, naujiems pastatams ir priestatams – 0; 

automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai; jos palaikymui ir kt. – 4249; 

kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinės paslaugos, smulkus 

remontas) – 69566. 

10.2. Pajamos ir finansavimas (tūkst. Eur.) 

Iš viso gauta  

Biudţeto lėšos – 653403; 

Savivaldybės lėšos – 649300; 

Kultūros ministerijos lėšos – 29123; 

steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 4599; 

steigėjo lėšos periodikai – 3503; 

uţ mokamas paslaugas – 1179; 

fizinių, juridinių asmenų parama – 704; 

programų, projektų (grantų) lėšos – 2220. 
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XI. IŠVADOS. 

2019 m. rajono bibliotekos buvo reikalingos ir lankomos, jose vyko aktyvi kultūrinė veikla: 

kompiuterinio raštingumo mokymai, vykdomi įvairūs projektai, organizuojami renginiai, 

edukacijos. Bibliotekos glaudţiai bendradarbiavo su švietimo ir kultūros įstaigomis, seniūnijomis, 

bendruomenėmis, dienos centrais ir kt. įstaigomis. Gerinant bibliotekos fondo kokybę, buvo 

skiriamas didesnis dėmesys fondo tvarkymui. Valomas fondas nuo neaktualios literatūros, 

komplektuojami vartotojų reikmes atitinkantys dokumentai. Daugiau dėmesio buvo skiriama 

bibliotekos įvaizdţio formavimui, stiprinamos esamos bibliotekų paslaugos, paremtos vietos 

gyventojų poreikiais, atveriant visiems lygias galimybes naudotis informacijos resursais. 

Bibliotekose įvairaus amţiaus grupių gyventojai turėjo galimybę mokytis bei įgyti 

skaitmenines kompetencijas. Renginiais, įvairiomis parodomis bibliotekose buvo skatinamas 

skaitymas, o ypač vaikų, jiems buvo kuriama patraukli saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvė 

bibliotekose. Pusė kaimo padalinių turėjo galimybę dirbti visą darbo dieną, priimti lankytojus į 

šiltas, švarias patalpas, aptarnauti naujais leidiniais.  

Metų eigoje darbuotojams buvo organizuojami mokymai, seminarai, jie turėjo galimybę 

kelti kvalifikaciją kitose bibliotekose, dalyvauti renginiuose. 

Kompiuterinė įranga sensta, nėra galimybės jos atnaujinti, ypač kaimo padaliniuose. Kaimo 

padaliniams nepakankamai atnaujinami baldai. 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė: 

Virginija Tylienė – direktorės pavaduotoja, vykdanti direktorės funkcijas; 

Laima Kutiščeva – vyriausioji metodininkė. 

Tekstinei ataskaitai rodiklius pateikė viešosios bibliotekos skyrių vedėjos (Aldona 

Černiauskienė – Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja, Jolanta Ţvirblytė – Vaikų 

literatūros skyriaus vedėja, Dalia Kaselytė – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Jurgita 

Mačiulienė – Informacijos skyriaus vedėja, Sigita Astikienė Bibliografijos-kraštotyros skyriaus 

vedėja) bei kaimo padalinių darbuotojai. 

Finansinius duomenis pateikė vyriausioji buhalterė Vida Simanavičienė. 


	2019 metų pabaigoje Viešoji biblioteka persikėlė į atnaujintas erdves, kur skyriaus darbuotojos į naujas lentynas perkėlė kraštotyros leidinių fondą, sutvarkė turimus kraštiečių J. Puzino ir V. Kuzmicko knygų fondus, peržiūrėjo ir sutvarkė senąją peri...



