PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m.
d. įsakymu Nr. ĮV-

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

1. Užtikrinti Vieningo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio taikymą, suplanuojant
Apskrities bibliotekos 2020 m. veiklą bei nustatant darbuotojų metines užduotis
pagal nustatytus vertinimo kriterijus:
1.1. Atlikti nustatytų veiklos vertinimo kriterijų faktinių reikšmių analizę ir jos
pagrindu nustatyti 2020 m. prognozuojamas (planuojamas) reikšmes, parengti
veiklos planą, nustatyti darbuotojų metines užduotis.
1.2. Surinkti visus atsiskaitymui už 2019 m. veiklą reikalingus duomenis pagal
Vieningą veiklos vertinimo kriterijų rinkinį.

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Pagal atnaujintas formas parengtų ir suderintų
veiklos dokumentų skaičius (vnt.)

Siekiama reikšmė

2

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 metų strateginis veiklos planas“ (2020 m.
vasario 11 d. įsakymas Nr. ĮV-88).
Valdymo srities veiklos prioritetas: 1. Kultūros
vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas
Svarbiausios veiklos:
• Kultūros politikos pagrindų įstatymo ir Lietuvos kultūros
politikos strategijos nuostatų įgyvendinimas
• Vieningo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio taikymas
valdymo srities įstaigose
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“;
3. VII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos
įgyvendinimo planas;
4. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės;
5. Lietuvos kultūros politikos strategija.
6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl
vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių
įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“
2019 m. lapkričio 14 d. Nr. ĮV-748
7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl
kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų
metinių veiklos planų ir veiklos planų vykdymo ataskaitų
formų patvirtinimo“ 2019 m. gruodžio 13 d. Nr. ĮV-826

2. Užtikrinti vadovaujamos įstaigos kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų
padidinimą nuo 2020 m. sausio mėnesio. Vidutiniškai 10 proc. padidinti visų
bibliotekos kultūros ir meno darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai.

Pakeistų kultūros ir meno darbuotojų darbo
sutarčių, užtikrinančių vidutiniškai 10 proc.
darbo užmokesčio padidinimą dalis (proc.)

3. Koordinuoti ir kontroliuoti bibliotekos pastato Aukštaičių g. 4-2
modernizavimo rekonstrukcijos investicijų projekto įgyvendinimo eigą ir
užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą:
3.1. Organizuoti statybos rangos darbų viešąjį pirkimą dėl pastato modernizavimo
Investicijų projekto įgyvendinimo pažanga
rangos darbų atlikimo ir pasirašyti statybos rangos sutartį;
ataskaitiniais metais (proc.)
3.2. Atlikti modernizavimo darbus pagal numatytą investicijų projekto eigą.
Įgyvendinti pastato modernizavimo darbus pagal paprastojo ir kapitalinio remonto
darbų sutarties atlikimo terminus.

100

100

1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 metų strateginis veiklos planas“ (2020 m.
vasario11d. įsakymu Nr. ĮV-88).
Valdymo srities veiklos prioritetas: 1. Kultūros
vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas
Svarbiausios veiklos: Nuoseklus kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčio didinimas
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“;
3. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa ir
jos horizontaliųjų prioritetų „Kultūra“ ir „Regioninė
plėtra“ tarpinstituciniai veiklos planai;
4. VII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos
įgyvendinimo planas;
5. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės;
6. Lietuvos kultūros politikos strategija.
1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 metų strateginis veiklos planas“ (2020 m.
vasario11d. įsakymu Nr. ĮV-88).
Valdymo srities veiklos prioritetas: 2. Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“;
3. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės;
4. Lietuvos kultūros politikos strategija;
5. 2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa ir
jos horizontaliųjų prioritetų „Kultūra“ ir „Regioninė
plėtra“ tarpinstituciniais veiklos planai;
6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa.
7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio
29 d. įsakymo Nr. ĮV-683 "Dėl finansavimo skyrimo
projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
"Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V304 "Modernizuoti kultūros infrastruktūrą" pakeitimo".
2019 m. liepos 25 d. Nr. ĮV-509.

4. Stiprinti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje:
4.1. Atlikti Apskrities bibliotekos veiklos ir funkcijų vertinimą, parengti
bibliotekos organizacinės struktūros projektą, skirtą regioninio kompetencijų
centro funkcijų stiprinimui. Pristatyti struktūros projetą padalinių vadovams;
4.2. Plėtoti tarpbibliotekinės tinklaveikos priemones, įgyvendinant naujas ar
patobulintas bendradarbiavimo praktikas nustatytoje teritorijoje;
4.3. Sukurti dalinimosi edukacinėmis programomis prieigą nustatytos teritorijos
bibliotekoms. Sukurti naujas ar atnaujinti standartizuotas bibliotekų edukacines
programas, patalpinant jas naujoje dalinimosi prieigoje. Sudaryti galimybes
nustatytos teritorijos bibliotekoms naudotis prieigos turiniu;
4.4. Plėtoti kultūros paveldo skaitmeninimo ir saugojimo galimybes nustatytos
teritorijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms. Užtikrinti skaitmeninto turinio
prieinamumą visuomenei, kuriant vartotojui draugiškus skaitmeninio /
suskaitmeninto kultūros paveldo turinio sklaidos sprendimus.

Įgyvendintų veiklos tobulinimo krypčių
skaičius (vnt.)

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force Užtikrintas numatytų metinių rezultatų
majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas
pasiekimas, proc.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:
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1499 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 1392 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 metų strateginis veiklos planas“ (2020 m.
vasario11d. įsakymu Nr. ĮV-88).
Valdymo srities veiklos prioritetai: 2. Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas;
3. Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno
priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę;
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“;
3. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa ir jos
horizontaliųjų prioritetų „Kultūra“ ir „Regioninė plėtra“
tarpinstituciniai veiklos planai;
4. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
darbotvarkė“ ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos
planas;
5. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės;
6. Lietuvos kultūros politikos strategija;
7. Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir
išsaugojimo 2015−2020 metų programa;
8. Bibliotekų plėtros strategines kryptys 2016–2022
metams;
9. Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa;
10. Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo
koncepcija.

Strateginis tikslas (1): „Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant
aukštos kokybės kultūros paslaugas“:
Programa (01-07): Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas
Programos tikslas (01-07-01): Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną
Uždavinys: (01-07-01-01): Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą
Uždavinys (01-07-01-02): Sudaryti palankias sąlygas kūrybinei raiškai ir kūrėjų skatinimui
Programos tikslas (01-07-02): Stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą bei žinomumą tarptautiniu mastu
Uždavinys (01-07-02-01): Vykdyti kryptingą ir veiksmingą Lietuvos kultūros tarptautiškumo politiką
Programa (01-08): Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas
Programos tikslas: (01-08-01): Gerinti informacijos išteklių visuomenei prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas
Uždavinys (01-08-01-01): Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą
Programos tikslas (01-08-02): Kurti gyvybingą ir skaidrią informacinę erdvę, stiprinant visuomenės atsparumą ir kritinį mastymą
Uždavinys (01-08-02-01): Užtikrinti visuomenės informavimo politikos koordinavimo efektyvumą ir veiksmingumą
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Programos tikslas (01-08-03): Skatinti pilietinę-tautinę savimonę ugdant kūrybingą asmenybę kultūros ir meno priemonėmis
kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022 metų Uždavinys (01-08-03-01): Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių: Uždavinys (01-08-03-02): Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą
Programos tikslas (01-08-04): Siekti integralios kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo, skatinant kilnojamojo ir
nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
Uždavinys (01-08-04-01): Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą bei veiksmingumą
Uždavinys (01-08-04-02): Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
Strateginis tikslas (2): „Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai“
Programa (02-07): Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas
Programos tikslas (02-07-01): Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio
modelio įgyvendinimui
Uždavinys (02-07-01-01): Didinti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą
Uždavinys (02-07-01-02): Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

Suteiktų konsultacijų skaičius, tenkantis vienai
aptarnaujamos teritorijos savivaldybės viešajai
bibliotekai (vnt.)

16,6

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja;
J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;
R. Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;
A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Bibliotekininkams skirtuose mokymuose
apmokytų nustatytos teritorijos bibliotekininkų
dalis (proc.)

72

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja;
J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;
R. Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:
1. Konsultuoti įvairiais profesinės veiklos klausimais Panevėžio regiono savivaldybių
viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistus;
2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal Apskrities bibliotekų specialistų
parengtas mokymų programas, vykdant projektines veiklas ir kitas priemones;
3. Rengti naujas kontaktines ir virtualias mokymų programas;
4. Plėtoti tarpbibliotekinės tinklaveikos gerinimo priemones;
5. Įgyvendinti tarptautinius ir regioninius projektus, kurių rezultatai orientuoti į
nustatytos teritorijos bibliotekas.

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra
nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių
savivaldybių viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

II. Skaitmeninimas:
1. Vykdyti partnerystės įsipareigojimus LNB įgyvendinamame projekte „Visuomenės
poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ pildant VEPIS sistemą
bibliotekoje saugomų paveldo dokumentų vaizdais ir metaduomenimis;
2. Skaitmeninti Apskrities bibliotekos fonduose saugomą dokumentinį paveldą
skaitmeninei kolekcijai; virtualioms teminėms parodoms, pildyti vaizdų kolekciją prie
LIBIS katalogo;
3. Vykdant regioninio skaitmeninimo centro funkcijas, teikti skaitmeninimo paslaugas
nustatytos teritorijos bibliotekoms;
4. Plėtoti kultūros paveldo skaitmeninto turinio saugojimo galimybes įsigyjant vaizdų
saugyklą ir suteikiant prieigos teises nustatytos teritorijos bibliotekoms;
5. Vykdyti paveldo fondų skaitmeninto turinio aktualizavimą ir viešinimą,
administruojant ir pildant portalą „Panevėžio kraštas virtualiai“, administruojant
skaitmeninį Juozo Miltinio ir Panevėžio dramos teatro dokumentų ir fotografijų archyvą
www.miltinis.lt, organizuojant renginius ir rengiant teminės el. publikacijas. Kurti ir
pritaikyti naujus, vartotojui draugiškus skaitmeninio / suskaitmeninto kultūros paveldo
turinio sklaidos sprendimus.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam
objektui (vnt.)

22,4

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios
bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro
paslaugomis, dalis (proc.)

67

J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja

III. Dokumentų fondas:
1.Teikti TBA paslaugas pagal sudarytas sutartis;
2. Atlikti TBA poreikio tyrimą nustatytoje teritorijoje veikiančiose savivaldybių viešosiose
bibliotekose;
3. Siekiant populiarinti TBA paslaugą visuomenei, parengti išvažiuojamąsias temines
leidinių parodas į Panevėžio regiono bibliotekas;
4. Plėtoti jaunimui ir specialistams aptarnaujantiems žmones su negalia, psichologams
skirtos literatūros komplektavimą;
5. Parengti inovatyvią bibliotekos prenumeruojamų DB vaizdinę pristatymo medžiagą
mokyklų bendruomenei, pravesti informacijos paieškos DB mokymus gyventojams ir
viešinti informaciją apie DB kitomis priemonėmis

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų
užklausų dalis (proc.)

100

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
R. Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičiaus pokytis
lyginant su praėjusiais metais (proc.)

1,7

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

bibliotekose;
3. Siekiant populiarinti TBA paslaugą visuomenei, parengti išvažiuojamąsias temines
leidinių parodas į Panevėžio regiono bibliotekas;
4. Plėtoti jaunimui ir specialistams aptarnaujantiems žmones su negalia, psichologams
skirtos literatūros komplektavimą;
5. Parengti inovatyvią bibliotekos prenumeruojamų DB vaizdinę pristatymo medžiagą
mokyklų bendruomenei, pravesti informacijos paieškos DB mokymus gyventojams ir
viešinti informaciją apie DB kitomis priemonėmis

Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo
surinkimo pilnumas (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]
Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičiaus pokytis lyginant su
praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

-

-

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
Apmokytų gyventojų skaičius (žm.)
1. Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą veiklas, organizuojant skaitmeninio raštingumo,
medijų ir informacinio raštingumo ir kitas veiklas;
2. Teikti savarankiško mokymosi paslaugas, kuriant naujas virtualias mokymų
programas;
3. Išplėsti edukacinių užsimėmimų programų lauką, atliepiant visuomenės aktualijas.
Parengti ir pasiūlyti naujus edukacinius užsiėmimus ekologijos, tradicijų ir papročių
išsaugojimo, mokymosi mokytis temomis;
4. Didinti edukacinių veiklų pasiūlą Panevėžio regiono gyventojams. Sukurti dalinimosi
edukacinėmis programomis prieigą nustatytos teritorijos bibliotekoms. Sukurti naujas ar
atnaujinti standartizuotas bibliotekų edukacines programas, patalpinant jas naujoje
dalinimosi prieigoje. Sudaryti galimybes nustatytos teritorijos bibliotekoms naudotis
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)
prieigos turiniu;
5. Vykdyti aktyvų mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklų viešinimą
įvairiose viešosiose erdvėse, tarptautinėse parodose, virtualioje erdvėje.

V. Apsilankymai:
Lankytojų skaičius (žm.)
1. Pritaikyti Apskrities bibliotekos erdves maksimaliam patalpų funkcionalumui,
atitinkančiam vartotojų poreikius;
2. Organizuoti ekskursijas ir kultūrinius renginius, vykdant aktyvią jų sklaidą
bendruomenėje;
3. Atlikti funkcionalumo pakeitimus darbus Apskrities bibliotekos interneto svetainėse ir
subsvetainėse, pritaikant jų turinį patogesniam naudojimui.

3300

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja

6000

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;
A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

390000

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;
A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

8

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius
1. Kurti naujas e. paslaugas ir produktus (interaktyvios pažinimo priemonės, inovatyvios (vnt.)
mobilios aplikacijos ir kiti užimtumui ir lavinimuisi skirti e. produktai/ paslaugos);
2. Įrengti naują ekspoziciją, inovatyviai atspindinčią Apskrities bibliotekoje saugomų
senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką;
3. Populiarinti Kultūros paso paslaugų rinkinyje siūlomas paslaugas. Kurti naujas
kokybiškas paslaugas, siekiant jų įtraukimo į Kultūros paso paslaugų rinkinį;
4. Atnaujinti ir pritaikyti nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“
interneto svetainę, sudaryti lygias galimybes negalią turintiems asmenims savarankiškai
įsitraukti ir dalyvauti akcijoje;
5. Kurti kitas naujas paslaugas negalią turintiems asmenims, įgyvendinant Kultūros
ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties
gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“.

2. Įrengti naują ekspoziciją, inovatyviai atspindinčią Apskrities bibliotekoje saugomų
senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką;
3. Populiarinti Kultūros paso paslaugų rinkinyje siūlomas paslaugas. Kurti naujas
kokybiškas paslaugas, siekiant jų įtraukimo į Kultūros paso paslaugų rinkinį;
4. Atnaujinti ir pritaikyti nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“
interneto svetainę, sudaryti lygias galimybes negalią turintiems asmenims savarankiškai
Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
įsitraukti ir dalyvauti akcijoje;
rinkinį, skaičius (vnt.)
5. Kurti kitas naujas paslaugas negalią turintiems asmenims, įgyvendinant Kultūros
ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties
gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“.

7

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
R. Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų
skaičius (vnt.)

7

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja;
A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

II. Tarptautiškumas:
Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba
1. Įgyvendinti Erasmus+ programos Suaugusiųjų švietimo sektoriaus (KA1) projektą
dalyvauja(-o) įgyvendinant biblioteka, skaičius
„Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3“, kurio metu numatytas (vnt.)
Apskrities bibliotekos specialistų dalyvavimas kursuose mokymų centre The Village
Storytelling (Škotija);
2. Įgyvendinti tarptautinį projektą „Storytelling for the audiences of Lithuanian
libraries“;
3. Įgyvendinti projektą „Mokslinė konferencija žydų dokumentinio paveldo aktualinimui,
skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti“, kurios metu bus
organizuota tarptautinė mokslinė konferencija;
4. Įgyvendinti projektą „Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis“, kurio metu kartu su Šiaurės
ministrų tarybos biuru Lietuvoje bus organizuota Islandų iliustratorės paroda;
5. Įgyvendinti projektą „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos
bibliotekoms“ , kurio metu bus organizuojami mokymai, renginiai, baigiamoji
konferencija ir keliaujanti paroda Šiaurės šalių bibliotekose;
6. Dalyvauti partnerystėje tarptautiniame projekte „Nordic-Baltic Storytelling Network“.
Teikta paraiška Nordic Culture Point fondui bendradarbiavimo tinklams plėtoti.
Pareiškėjas – The Storytelling Network of Kronoberg - The Land of Legends, Švedija.

6

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Tęsti bendradarbiavimą vykdant įsipareigojimus, numatytus ankstesniais metais
pasirašytose ilgalaikėse bendradarbiavimo sutartyse. Plėtoti bendradarbiavimo veiklas
pasirašant naujas sutartis, skirtas naujų paslaugų kūrimui ir sklaidai, visuomenės
kultūriniam ir informaciniam švietimui ir tobulėjimui;
2. Sudaryti 6 naujas bendrdarbiavimo sutartis.

Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo
įstaigomis, nevyriausybinėmis ar verslo
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

140

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

IV. Rinkodara:
1. Atlikti Apskrities bibliotekos vartotojų edukacinių užsiėmimų poreikio tyrimą;
2. Tikslingai administruoti populiariausiuose Lietuvoje socialiniuose tinkluose esančias
Apskrities bibliotekos paskyras. Ieškoti informacijos pateikimo tikslinėms auditorijoms
tobulinimo galimybių, siekiant pritraukti naujus sekėjus. Numatomas augantis sekėjų
skaičius, kuris sieks apie 13000.

Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis indeksas (proc.)

–

–

Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje
indeksas (proc.)

–

–

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Dalyvauti nacionaliniame tęstiniame projekte „Atrask save“, bendradarbiaujant su
„Jaunimo savanoriška tarnyba“ ;
2. Sudaryti galimybes dalyvauti savanorystės veikloje pasirašant dvišales sutartis su
Apskrities biblioteka;
3. Dalyvauti savanoriškoje iniciatyvoje – Atviros architektūros savaitgalyje „Pastatai
kalba. Panevėžys 2020“;
4. Plėtoti savanorių veiklą Apskrities bibliotekoje, įtraukiant savanorius į veiklas
susijusias su vartotojų aptarnavimu;
5 . Palaikyti ir plėtoti mokinių savanorių klubo „Darbščiosios bitelės“ veiklas, vaikų
vasaros užimtumo organizavimo srityje.

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent kartą
dirbusių savanorių skaičius (žm.)

43

A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
G. Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja;
S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
Užimtų pareigybių dalis (proc.)
1. Informuoti visus Apskrities bibliotekos darbuotojus apie personalo administravimo
funkcijų perdavimo eigą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);
2. Vykdyti personalo administravimo funkcijų perdavimo darbus NBFC, pagal numatytą
darbų perdavimo grafiką;
3. Atlikti Apskrities bibliotekos veiklos ir funkcijų vertinimą. Parengti organizacinės
struktūros projektą, skirtą regioninio kompetencijų centro funkcijų stiprinimui. Pristatyti
struktūros projetą padalinių vadovams
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Sudaryti galimybės darbuotojams dalyvauti profesines veiklos sritis apimančiuose
kvalifikaciniuose renginiuose Apskrities bibliotekoje ir Lietuvoje;
2. Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją tarptautiniuose kvalifikaciniuose
renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
3. Sudaryti sąlygas vykti į kvalifikacines komandiruotes užsienio šalyse;
4. Skatinti atstovauti Apskrities bibliotekai ir nustatytos teritorijos viešosioms
bibliotekoms kvalifikaciniuose renginiuose.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

98

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

7

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

0,34

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

73

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus
vedėja

13000

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė

Finansai
I. Gautos lėšos:
1. Vykdyti ilgalaikio turto nuomos įsipareigojimus ir sudaryti palankias sąlygas verslo ir
kitiems sektoriams trumpalaikei erdvių nuomai įvairioms veikloms;
2. Rengti projektines paraiškas, siekiant pritraukti lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių;
3. Teikti kokybiškas mokamas paslaugas.

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)

kitiems sektoriams trumpalaikei erdvių nuomai įvairioms veikloms;
2. Rengti projektines paraiškas, siekiant pritraukti lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių;
3. Teikti kokybiškas mokamas paslaugas.

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

II. Išlaidos:
1. Pirkimai vykdyti pagal gautas lėšas. Siekti mažiausio galimo įsiskolinimo metų
pabaigoje;
2. Padidinti visų bibliotekos kultūros ir meno darbuotojų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientus vidutiniškai 10 proc.

257509,6

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė

Įstaigos projektinio finansavimo paieškos
rezultatyvumas (proc.)

60

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Palionienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja,
l.e.p. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;
J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

0

J. Bugailiškienė, Direktorė;
J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas
infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų
projektams įgyvendinti (proc.)

100

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui;
J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė

Investicijų projekto „Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
(Vaikų ir jaunimo literatūros centro) pastato
modernizavimas (Aukštaičių g. 4-2, Panevėžys)“
įgyvendinimo pažanga (proc.)

52,3

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

Investicijų projekto „Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
(Vaikų ir jaunimo literatūros centro) pastato
modernizavimas (Aukštaičių g. 4-2, Panevėžys)“
įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais
(proc.)

100

J. Bugailiškienė, Direktorė;
A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Koordinuoti ir kontroliuoti bibliotekos pastato Aukštaičių g. 4-2 modernizavimo
rekonstrukcijos investicijų projekto įgyvendinimo eigą ir užtikrinti efektyvų lėšų
panaudojimą:
- organizuoti statybos rangos darbų viešąjį pirkimą dėl pastato modernizavimo rangos
darbų atlikimo ir pasirašyti statybos rangos sutartį;
- atlikti modernizavimo darbus pagal numatytą investicijų projekto eigą. Įgyvendinti
pastato modernizavimo darbus pagal paprastojo ir kapitalinio remonto darbų sutarties
atlikimo terminus;
- įvykdyti baldų ir įrangos viešuosius pirkimus.

Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga
(proc.)
Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga
ataskaitiniais metais (proc.)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Parengti Regioninio skaitmeninimo skyriaus perkėlimo į centrinį bibliotekos pastatą
(Respublikos g. 14, Panevėžyje) veiksmų planą. Nusimatyti su perkėlimu susijusių išlaidų
padengimo finansavimo šaltinius. Pradėti Regioninio skaitmeninimo skyriaus perkėlimo
plano įgyvendinimą, siekiant mažinti infrastruktūros išlaikymo kaštus atsisakant
bibliotekos valdomo nekilnojamo turto, esančio Respublikos g. 26, Panevėžyje;
2. Parengti dokumentus, reikalingus papildomam finansavimui gauti centrinio Apskrities
bibliotekos pastato (Respublikos g. 14, Panevėžyje) interjero perprojektavimui, siekiant
kokybiškai įveiklinti vartotojų poreikius atitinkančias erdves ir įrengti kokybiškas darbo
vietas darbuotojams, įskaitant Regioninio skaitmeninimo skyriaus darbo vietų įrengimą.
Esant galimybėms, teikti paraiškas papildomam finansavimui gauti.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m
išlaikymo kaina (eurai)

48,65

A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti
naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

96,71

A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto
dalis (proc.)

1,01

A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis
plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos
darbuotojui (kv. m)

11,07

A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui

II. Kilnojamo turto valdymas:
1.Vykdyti transporto priemonių (VW Pasat: Pagaminimo data: 2004. 05.
Opel Vivaro: Pagaminimo data: 2008. 12.) priežiūrą, atliekant būtinąjį remontą ir kitas
eksplotavimo ir priežiūros priemones.

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės
išlaikymo kaina (eurai)

3000

A. Skvereckas, Direktoriaus pavaduotojas veiklos aprūpinimui;
P. Kabošius, Ūkio skyriaus vedėjas

Direktorė

(parašas)

Jurgita Bugailiškienė

