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PANEVEZIO REGIONO BIBLIOTEKV DARBUOTOJV METU NOMINACIJOS

,,AD ASTRA,6 NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. PaneveZio regiono (PaneveZio ir Utenos apskridiq) bibliotekq darbuotojq Metq nominacijos ,,Ad
astra" (toliau - nominacija) nuostatai nustato nominacijos skyrimo, pretendentq vertinimo ir
apdovanoj imq iteikimo tvark4.

2. Nominacija siekiama:

2.1. pagerbti i5kiliausias PanevdLio ir Utenos apskridiq teritorijose veikiandiq vieSqjq ir mokyklq
(iSskyrus auk5t4sias) bibliotekq (toliau - PaneveZio regiono bibliotekq) asmenybes;

2.2. rnformuoti visuomeng apie klrybi5kai ir inovatyviai dirbandiq regiono bibliotekq darbuotojq
iSskirting veikl4;

2.3. skatinti glaudesnius regiono bibliotekq rySius su bendruomendmis.

3. Nominacij4 skiria ir apdovanojimus iteikia PaneveZio apskrities Gabrieles Petkevidaites-Bites
vie5oji biblibteka (toliau - PAVB).

lI. Kandidutilrry apdovanojimui gauti pateikimo tvarka

4. Nominacijoms gali bDti pristatyti visi bibliotekininkai ir kiti specialistai, dirbantys PaneveZio
regiono bibliotekose.

5. Teikiant kandidatlras nominacijoms, vertinama kandidato paskutiniq 12-18 menesiq veikla.

6. Kasmet gali buti pateikiamos Siq kategorijq bibliotekq darbuotojq kandidaturos:

6.1. PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qjq bibliotekq;

6.2. PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qjq bibliotekq filialq;

6.3. PaneveZio regiono mokyklq bibliotekq (i5skyrus auk5t4sias).

7. Kiekvienoje 6 nuostatq punkte i5vardintoje kategorijoje gali buti teikiamas neribotas skaidius
kandidatDrq.

8. Kandidatlrq pateikimo s4lygos ir terminai kasmet iki vasario 5 d. paskelbiami PAVB intemeto
svetaineje, PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qfq bibliotekq svetaindse, PaneveZio regiono
Svietimo istaigq svetaindse, PaneveZio regiono savivaldybiq interneto puslapiuose.

9. Kandidatus gauti nominacijas Siq nuostatq 6 punkte nurodytose kategorijose turi teisg sinlyti



Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka iregistruoti juridiniai asmenys, veikiantys Svietimo

ir kultriros srityje, visuomenines organizacijos bei fiziniar asmenys (kolegos, bendruomeniq atstovai

ir kt.).

10. Si[lant kandidatus pateikiami Sie dokumentai:

10.1. kandidato gyvenimo ir vertinamo laikotarpio kurybines veiklos apra5ymas;

10.2. ne maLiaukaip dvi fiziniq ar juridiniq asmenq rekomendacijos kandidatui;

10.3. papildoma medZiaga, nu5viedianti kandidato veikl4 (pg formato nuotraukos su apra5ymais,
video, tekstine medLiaga ir kt.);

10.4. prie rekomendacijos ir kandidato veikl4 atspindindios medZiagos galima pateikti

bendruomenes nariq (bibliotekos vartotojq) atsiliepimus apie kandidat4;

11. Dokumentai apie kandidatus turi bUti pateikiami Vertinimo komisijai kasmet ne veliau nei iki

kovo 10 d. teikimo s4lygose nurodytais terminais ir bldais nurodytu adresu.

lll. Vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarka

12. Kandidatus pristatandius dokumentus svarsto ir vertina PAVB direktoriaus isakymu sudaryta 5

nariq Komisij a. Komisij os sudeti tvirtina PAVB direktorius.

I2.I I Komisijos sudeti 2 narius skiria PaneveZio teritorine bibliotekq taryba, I atstov4 skiria

Lietuvos bibliotekininkq draugija, 2 PAVB atstovus skiria PAVB direktorius.

12.2 Komisija renkama 2 metq kadencijai. Komisijos nariai Komisijos pirminink4 ir jo pavaduotoj4

renka per pirmqjiposedi. Organizacini Komisijos darb4 atlieka PAVB direktoriaus paskirtas asmuo.

12.3 Komisijos nariai kandidatus pristatandius dokumentus gauna el. pa5tu. Per menesi nuo

paskutines dokumentq pateikimo dienos Komisijos nariai susipaZista ir ivertina apie kandidatus
pateikt4 informacij4. Komisijos sprendimas del nominacijq skyrimo konkretiems asmenims
priimamas ne veliau kaip iki balandZio L5 d. su5auktame posedyje.

13. Komisijos posedZiai yra teiseti, kai juose dalyvauja ne maLiau nei trys Komisijos nariai.

14. Komisijos posedZio sekretorius, renkamas i5 Komisijos nariq tarpo, ra5o Komisijos posedZio

protokol4, rengia ir pateikia jo i5ra54 Komisijos pirmininkui ir PAVB direktoriui. Komisijos

veiklos dokumentai saugomi PAVB.

15. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia

Komisijos pirmininko balsas. PosedZiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, jam nesant - jo

pavaduotojas.

16. Jei dokumentai apie kandidatus neatitinka Siq nuostatq 10 punkto reikalavimq arba yra pateikti
praleidus pateikimo termin4, jie Komisijos posedyje nesvarstomi. Komisijos i5vados del pateiktq
dokumentq tinkamumo ir sprendimas ira5omi i posedZio protokol4. Komisijos protokolus tvirtina
PAVB direktorius.

17. Komisijos pirmininkas, remdamasis PAVB direktoriaus patvirtintu Komisijos protokolu, skelbia
laureatus nuostatq 6 punkte nurodytose kategorijose. Informacija apie laureatus skelbiama PAVB
interneto svetaineje, PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qjq bibliotekq svetainese, PaneveZio
regiono Svietimo istaigq svetainese, PaneveZio regiono savivaldybiq interneto puslapiuose.

IV Nominacijty iteikimo tvarka

18. Kiekvienam nominacij4 pelniusiam PaneveZio regiono bibliotekq darbuotojui iteikiamas
specialus prrzas - Zenklas ,,Ad astra" (Zenklo pavadinimas siejamas su ra5ytojos Gabrieles
Petkevidaites-Bites to paties pavadinimo romanu; Sis Zenklas iprasmina vienus svarbiausiq principq,



kuriais savo gyvenime vadovavosi ir ra5ytoja - kilnum4, dvasinio tobulejimo siekim4, padedant

kitiems. Teikiant 5i Zenkl4 bibliotekq darbuotojams, ivertinamas jq auk5tas profesionalumas ir

reik5mingi darbai savo organizacijos bei bendruomends labui)'

19. Specialusis prizas - Zenklas ,,Ad astra" laureatams iteikiamas PAVB organizuojamo i5kilmingo

renginio, skirto Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, metu.

Y. Vertinimo kriterij ai

20. Komisija pateiktus kandidatus PaneveZio regiono bibliotekq darbuotojq Metq nominacijai gauti

vertina remdamasi Siais kriterijais:

20.1. PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qjq bibliotekq kategorijoje: darbuotojo inicia[vumas ir

kflrybi5kumas savo bibliotekos veikloje; sekminga ir rySki tradiciniq ir netradiciniq bibliotekos

paslaugq sinteze bei pletra; aktyvus ir sekmingas skaitymo skatinimas; sekminga gerosios patirties

sklaida regione ir uZ jo ribq;

20.2. PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qjq bibliotekq filialq kategorijoje: darbuotojo sekmingas

bendruomenes telkimas, kurio deka biblioteka tampa bendruomenes centru; aktyvus ir sekmingas

skaitymo skatinimas; ry5kus indelis i bibliotekos kaip daugiafunkcines istaigos veikl4;

iniciatyvumas, tobulinant technologinius procesus ir aptarnaujant vartotojus, mokant juos pasitelkti

bibliotekos teikiamas galimybes socialinei naudai (bendravimui internetu, finansq tvarkymui, darbo

paie5koms ir t.t.);

20.3. PaneveZio regiono mokyklq bibliotekq (i5skyrus auk5tqjq) kategorijoje: darbuotojo skaitymo

skatinimo iniciatyvos; ry5kus indelis i mokyklos bendruomenes telkim4, gebejimas mokyklos

bibliotek4 paversti ne tik skaitymo, bet ir turiningo bendravimo erdve; klrybi5kas informaciniq

technologijq panaudojimas bibliotekos edukacineje veikloje; Siuolaiki5kumas, inovatyvumas ir

veiklumas profesineje sferoj e.

VI. B aigiamosios nuostatos

21. PaneveZio regiono bibliotekq darbuotojq Metq nominacija - Zenklas ,,Ad astra" - asmeniui, jau

gavusiam 5i apdovanojim4, gali bUti suteikiama ne anksdiau kaip po 2 metq.

22. PaneveZio regiono bibliotekq darbuotojq Metq nominacija - Zenklas ,,Ad astra"- suteikiama

nepriklausomai nuo kitq asmeniui suteiktq vardq, gautq premijq, ar paskatinimq.


