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PANEVEZIO REGIONO BIBLIOTEKV DARBUOTOJVMETU NOMINACIJOS
,,AD ASTRA,6NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. PaneveZioregiono (PaneveZioir Utenosapskridiq)bibliotekq darbuotojqMetq nominacijos,,Ad
astra" (toliau - nominacija) nuostatai nustato nominacijos skyrimo, pretendentq vertinimo ir
apdovanojimq iteikimo tvark4.
2. Nominacijasiekiama:
2.1. pagerbtii5kiliausiasPanevdLioir Utenos apskridiqteritorijose veikiandiq vieSqjq ir mokyklq
(iSskyrusauk5t4sias)
bibliotekq (toliau - PaneveZioregionobibliotekq) asmenybes;
2.2. rnformuoti visuomengapie klrybi5kai ir inovatyviai dirbandiq regiono bibliotekq darbuotojq
iSskirtingveikl4;
2.3. skatintiglaudesniusregiono bibliotekq rySiussu bendruomendmis.
3. Nominacij4 skiria ir apdovanojimusiteikia PaneveZioapskrities 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
regionobibliotekose.
5. Teikiantkandidatlrasnominacijoms,vertinamakandidatopaskutiniq 12-18menesiqveikla.
6. Kasmetgali buti pateikiamosSiqkategorijqbibliotekq darbuotojqkandidaturos:
6.1. PaneveZioregiono savivaldybiqvie5qjq bibliotekq;
6.2. PaneveZioregiono savivaldybiqvie5qjqbibliotekq filialq;
6.3. PaneveZioregionomokyklq bibliotekq (i5skyrusauk5t4sias).
7. Kiekvienoje 6 nuostatqpunkte i5vardintojekategorijoje gali buti teikiamas neribotasskaidius
kandidatDrq.
8. Kandidatlrq pateikimo s4lygos ir terminai kasmet iki vasario 5 d. paskelbiami PAVB intemeto
svetaineje,PaneveZio regiono savivaldybiq vie5qfq bibliotekq svetaindse,PaneveZio regiono
Svietimoistaigqsvetaindse,PaneveZioregionosavivaldybiqinternetopuslapiuose.
9. Kandidatusgauti nominacijas Siq nuostatq6 punkte nurodytosekategorijose turi teisg sinlyti

Lietuvos Respublikos istatymq nustatytatvarka iregistruoti juridiniai asmenys,veikiantys Svietimo
ir kultriros srityje, visuomeninesorganizacijosbei fiziniar asmenys(kolegos, bendruomeniqatstovai
ir kt.).
10. Si[lant kandidatuspateikiami Siedokumentai:
10.1.kandidatogyvenimo ir vertinamolaikotarpiokurybinesveiklos apra5ymas;
10.2.ne maLiaukaipdvi fiziniq ar juridiniq asmenqrekomendacijoskandidatui;
10.3. papildomamedZiaga,nu5viediantikandidatoveikl4 (pg formato nuotraukossu apra5ymais,
video, tekstinemedLiagair kt.);
10.4. prie rekomendacijos ir kandidato veikl4 atspindindios medZiagos galima pateikti
nariq (bibliotekosvartotojq)atsiliepimusapiekandidat4;
bendruomenes
11. Dokumentaiapie kandidatusturi bUti pateikiamiVertinimo komisijai kasmet ne veliau nei iki
kovo 10 d. teikimo s4lygosenurodytaisterminaisir bldais nurodytu adresu.
lll. Vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarka
12. Kandidatus pristatandiusdokumentus 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 PaneveZioteritorine bibliotekq taryba, I atstov4 skiria
Lietuvos bibliotekininkq draugija, 2 PAVB atstovusskiria PAVB direktorius.
12.2Komisija renkama2 metq kadencijai.Komisijos nariai Komisijos pirminink4 ir jo pavaduotoj4
renkaper pirmqjiposedi. OrganizaciniKomisijos darb4atliekaPAVB direktoriauspaskirtasasmuo.
12.3 Komisijos nariai kandidatus pristatandiusdokumentus gauna el. pa5tu. Per menesi nuo
paskutines dokumentq pateikimo dienos Komisijos nariai susipaZistair ivertina apie kandidatus
pateikt4 informacij4. Komisijos sprendimas del nominacijq skyrimo konkretiems asmenims
posedyje.
priimamasne veliau kaip iki balandZio L5 d. su5auktame
13. Komisijos posedZiaiyra teiseti,kai juose dalyvaujane maLiaunei trys Komisijos nariai.
14. Komisijos posedZiosekretorius,renkamasi5 Komisijos nariq tarpo, ra5o Komisijos posedZio
protokol4, rengia ir pateikia jo i5ra54Komisijos pirmininkui ir PAVB direktoriui. Komisijos
veiklos dokumentaisaugomiPAVB.
15. Komisijos sprendimaipriimami paprastabalsq dauguma.Balsamspasiskirsdiuspo lygiai, lemia
Komisijos pirmininko balsas.PosedZiamspirmininkauja Komisijos pirmininkas, jam nesant- jo
pavaduotojas.
16. Jei dokumentai apie kandidatusneatitinka Siq nuostatq 10 punkto reikalavimq arba yra pateikti
praleiduspateikimo termin4, jie Komisijos posedyjenesvarstomi.Komisijos i5vadosdel pateiktq
dokumentqtinkamumo ir sprendimasira5omi i posedZioprotokol4. Komisijos protokolus tvirtina
PAVB direktorius.
17. Komisijos pirmininkas,remdamasisPAVB direktoriauspatvirtintu Komisijos protokolu, skelbia
laureatus nuostatq 6 punkte nurodytose kategorijose.Informacija apie laureatus skelbiama PAVB
interneto svetaineje,PaneveZioregiono savivaldybiq vie5qjq bibliotekq svetainese,PaneveZio
regionoSvietimoistaigq svetainese,PaneveZioregionosavivaldybiqinternetopuslapiuose.
IV Nominacijty iteikimo tvarka
18. Kiekvienam nominacij4 pelniusiam PaneveZioregiono bibliotekq darbuotojui iteikiamas
specialus prrzas - Zenklas ,,Ad astra" (Zenklo pavadinimas siejamas su ra5ytojos Gabrieles
to patiespavadinimoromanu;SisZenklasiprasminavienus svarbiausiqprincipq,
Petkevidaites-Bites

kuriais savo gyvenime vadovavosi ir ra5ytoja- kilnum4, dvasinio tobulejimo siekim4, padedant
kitiems. Teikiant 5i Zenkl4 bibliotekq darbuotojams,ivertinamasjq auk5tasprofesionalumasir
labui)'
reik5mingidarbaisavoorganizacijosbei bendruomends
19. Specialusisprizas - Zenklas,,Ad astra" laureatamsiteikiamasPAVB organizuojamoi5kilmingo
renginio,skirto Spaudosatgavimo,kalbosir knygosdienai,metu.

Y. Vertinimo kriterij ai
20. Komisija pateiktuskandidatusPaneveZioregionobibliotekq darbuotojqMetq nominacijai gauti
vertinaremdamasiSiaiskriterijais:
20.1. PaneveZioregiono savivaldybiqvie5qjq bibliotekq kategorijoje:darbuotojo inicia[vumas ir
kflrybi5kumassavo bibliotekos veikloje; sekmingair rySki tradiciniq ir netradiciniq bibliotekos
paslaugqsintezebei pletra; aktyvus ir sekmingasskaitymo skatinimas; sekminga gerosiospatirties
sklaidaregioneir uZjo ribq;
20.2. PaneveZioregiono savivaldybiqvie5qjq bibliotekq filialq kategorijoje:darbuotojosekmingas
bendruomenestelkimas, kurio deka biblioteka tampa bendruomenescentru; aktyvus ir sekmingas
skaitymo skatinimas; ry5kus indelis i bibliotekos kaip daugiafunkcines istaigos veikl4;
iniciatyvumas,tobulinant technologinius procesusir aptarnaujantvartotojus, mokant juos pasitelkti
bibliotekos teikiamas galimybes socialinei naudai (bendravimui internetu, finansq tvarkymui, darbo
paie5koms
ir t.t.);
20.3. PaneveZioregiono mokyklq bibliotekq (i5skyrusauk5tqjq)kategorijoje:darbuotojoskaitymo
skatinimo iniciatyvos; ry5kus indelis i mokyklos bendruomenestelkim4, gebejimas mokyklos
bibliotek4 paversti ne tik skaitymo, bet ir turiningo bendravimo erdve; klrybi5kas informaciniq
technologijq panaudojimasbibliotekos edukacinejeveikloje; Siuolaiki5kumas,inovatyvumas ir
veiklumasprofesinejesferoje.

VI. B aigiamosios nuostatos
21. PaneveZioregionobibliotekq darbuotojqMetq nominacija- Zenklas,,Ad astra"- asmeniui,jau
gavusiam5i apdovanojim4,gali bUti suteikiamane anksdiaukaip po 2 metq.
22. PaneveZioregiono bibliotekq darbuotojq Metq nominacija - Zenklas ,,Ad astra"- suteikiama
nepriklausomainuo kitq asmeniui suteiktq vardq, gautq premijq, ar paskatinimq.

