
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-458

Metų prioritetinė veikla Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Koordinuoti ir kontroliuoti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekos (toliau – Apskrities biblioteka) investicijų projekto „Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“ 07.1.1-CPVA-V-

304-01-0011 įgyvendinimo eigą ir užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą:

- vykdyti statybos rangos darbus; 

- vykdyti pirkimų plane suplanuotus baldų, įrangos, paslaugų ir prekių viešuosius  pirkimus;

- rengti edukacinį turinį, skirtą investicijų projekte numatytiems rodikliams pasiekti. 

Investicijų projekto „Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato 

modernizavimas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)

100 1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis 

veiklos planas“ (2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348). Valdymo srities veiklos 

prioritetas: 2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas;

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

2. Efektyvinti bibliotekos bendrųjų funkcijų valdymą ir veiklos nustatytoje teritorijoje 

funkcijų įgyvendinimą. Organizuoti išteklius investicijų projekto „Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“ rodiklių 

įgyvendinimui,  atnaujinant Apskrities bibliotekos organizacinę struktūrą ir pareigybių 

sąrašą.

Atnaujinta bibliotekos organizacinė struktūra (vnt.) 1 1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis 

veiklos planas“ (2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348).

Valdymo srities veiklos prioritetas: 1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės 

ir valstybės raidoje;

2. Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijos.

3. Plėtoti Apskrities bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje:

3.1. Įgyvendinti bibliotekų veiklos inovacijų, kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi visą 

gyvenimą ir kultūrinės edukacijos organizavimo, skaitmeninio ir skaitmeninto turinio 

sklaidos, informacijos išteklių valdymo priemones, orientuotas į nustatytoje teritorijos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų prioritetus;

3.2. Stiprinti metodinės pagalbos veiklą Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose 

veikiančioms mokyklų bibliotekoms (toliau – mokyklų bibliotekos).

Įgyvendintų veiklos krypčių skaičius (vnt.) 2 1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis 

veiklos planas“ (2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348). Valdymo srities veiklos 

prioritetas: 2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas;

2. Bibliotekų plėtros strategines kryptys 2016–2022 metams;

3. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“.

4. Užtikrinti Apskrities bibliotekos veiklos procesų tobulinimą:

4.1. Nubraižyti ir aprašyti 3 Apskrities bibliotekos veiklos procesus;

4.2. Parengti 3 procesų tobulinimo veiksmų planus.

Identifikuotų ir patobulintų esminių bibliotekos, 

kaip kompetencijų centro, veiklos procesų skaičius 

(vnt.)

3 1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis 

veiklos planas“ (2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348). Valdymo srities veiklos 

prioritetas: 1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje;

2. Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijos.

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS



5. Užtikrinti inovacijų diegimo Apskrities bibliotekos veikloje tęstinumą:

5.1. Vykdyti tęstines inovacijų diegimo veiklas kultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo 

srityse;

5.2. Plėtoti metodinę veiklą organizuojant bibliotekų specialistams skirtos skaitmeninės 

erdvės eduteka.lt turinio formavimą ir panaudą;

5.3. Įgyvendinti strateginius bibliotekų veiklos inovacijų projektus. 

Įgyvendintų veiklos krypčių skaičius (vnt.) 3 1. „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis 

veiklos planas“ (2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348). Valdymo srities veiklos 

prioritetas: 2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas;

2. Bibliotekų plėtros strategines kryptys 2016–2022 metams;

3. Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

1617 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1465 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

Strateginis tikslas (1): „Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas“:

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

Programos tikslas (01-08-03): Skatinti pilietinę-tautinę savimonę bei kūrybingos asmenybės ugdymą 

Uždavinys (01-08-03-01): Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą

Uždavinys (01-08-03-02): Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą

Uždavinys (01-08-03-03): Stiprinti kultūrinės edukacijos politikos formavimą ir įgyvendinimą 

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 (01-08-04-02): 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 (02-07-01-02): Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą  



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Suteiktų konsultacijų skaičius, tenkantis vienai 

aptarnaujamos teritorijos savivaldybės viešajai 

bibliotekai (vnt.)

15,1 A. Palionienė, 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, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. 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 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose apmokytų nustatytos 

teritorijos bibliotekininkų dalis (proc.)

100 A. Palionienė, 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, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;

A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė 

yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių 

savivaldybių viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100 A. Palionienė, 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, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;

A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1.  Įgyvendinti bibliotekų veiklos inovacijų, kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi visą 

gyvenimą ir kultūrinės edukacijos organizavimo, skaitmeninio ir skaitmeninto turinio 

sklaidos, informacijos išteklių valdymo priemones, orientuotas į nustatytoje teritorijos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų prioritetus;

2. Stiprinti metodinės pagalbos veiklą Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose 

veikiančioms mokyklų bibliotekoms;

3. Konsultuoti įvairiais profesiniais klausimais ir parengti 12  informacinių/metodinių 

priemonių regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams (virtualių renginių, 

neformalaus ugdymo veiklų, savanorystės  organizavimo, skaitmeninio kultūros pavedo 

išsaugojimo, viešinimo klausimais ir pan.);

4. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo veiklas pagal  Apskrities bibliotekos specialistų 

parengtas mokymų programas:

- „Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis“

- „Projektų rengimas.Praktika“

- „Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus“

- „Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose“

- „Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika ir paieškos ypatumai“

- „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas“

- „Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas elektroniniuose informacijos 

šaltiniuose  (katalogai, e. knygos, atviroji prieiga)“

- „Duomenų bazės –mokymuisi, darbui, laisvalaikiui (pažintis su prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis)“;

5. Planuojama parengti 6 naujas mokymų programas bibliotekų specialistams, kurių dalis 

bus pritaikyta nuotoliniam mokymui;

6.  Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, organizacijomis, siekiant plėsti kvalifikacijos 

kėlimo galimybes Apskrities bibliotekos ir nustatytos teritorijos bibliotekų specialistams; 

7. Įgyvendinti 16 tarptautinių ir regioninių projektų programų, kurių rezultatai orientuoti į 

regiono savivaldybių viešąsias bibliotekas ir jų lankytojus. Projektai skirti  bibliotekininko 

profesijos prestižo didinimui  ir kvalifikacijos tobulinimui, naujų paslaugų kūrimui, 

kūrybiškumo ir skaitymo skatinimui.



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

17,05 J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro 

paslaugomis, dalis (proc.)

75 J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

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.)

0,1 J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo 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. VEPIS  projektui 

ataskaitiniais metais planuojama  suskaitmeninti 628 objektus;

2. Vykdyti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą vadovaujantis Apskrities bibliotekos 

patvirtintu ataskaitinių metų skaitmeninimo planu, skaitmeninant Apskrities bibliotekos 

fonduose saugomą dokumentinį paveldą skaitmeninei kolekcijai; virtualioms teminėms 

parodoms, vaizdų kolekcijos prie LIBIS katalogo pildymui (2000 vaizdų);

3. Teikti skaitmeninimo paslaugas  regiono savivaldybių viešosioms bibliotekoms. Šių 

bibliotekų reikmėms planuojama nuskenuoti ir perduoti naudojimui 16326 vaizdus – 39 

proc. daugiau vaizdų nei praėjusiais metais;

4. Organizuoti seminarą regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų skaitmenintojams;

5. Organizuoti skaitmenintų kultūros paveldo objektų ilgalaikės failų saugyklos įveiklinimo 

veiklas kiekvienai regiono savivaldybių viešajai bibliotekai;

6. Sukurti skaitmeninto kultūros paveldo objektų (periodikos) publikavimo įrankį 

(nuorodos) 3 regiono savivaldybių viešosioms bibliotekoms; 

7. Vykdyti paveldo fondų skaitmeninto turinio aktualizavimą ir viešinimą rengiant įrašus 

portale „Panevėžio kraštas virtualiai“, rengiant parodas, skelbiant temines publikacijas. 

III. Dokumentų fondas:

1. Vykdyti retrospektyvųjį komplektavimą, įsigyjant trūkstamus krašto kultūros rašytinio 

kultūros paveldo dokumentus ir periodinius leidinius (dezideratus) (140 fiz. vnt.);

2. Pildyti Nacionalinės Bibliografijos Duomenų Banką naujais bibliografiniais įrašais (1800 

BĮ);

3. Kurti ir išbandyti informacijos paslaugų ir išteklių sklaidos sprendimus skirtingoms 

tikslinėms grupėms, įgyvendinant 4 dalijimosi informacijos ištekliais (TBA) sprendimus 

(sudaryti regioninę darbo grupę, sudaryti  informacijos išteklių rinkinius tikslinėms 

vartotojų grupėms, parengti ir įgarsinti leidinių parodas ir  teminę keliaujančia vinilo 

kolekciją);

4. Koordinuoti nacionalinės Vasara su knyga skaitymo skatinimo akciją „Skaitymo iššūkis“ 

nustatytoje veiklos teritorijoje;

5. Užtikrinti informacijos apie duomenų bazių panaudojimo galimybes sklaidą, parengiant ir 

informacijos kanaluose paviešinant informacines publikacijas/žinutes ( ne mažiau kaip 30 

vnt.).



Apmokytų gyventojų skaičius (žm.), iš jų: 1765 A. Palionienė, 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, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius (žm.) 225 T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

5120 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;

J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;

R. Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

390 T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

V. Apsilankymai:

1. Organizuoti tarptautinius, regioninius ir kt.  renginius ir temines konferencijas. Atliepiant 

įvairius visuomenės poreikius, planuojama surengti apie 370 kontaktinių ir virtualių 

renginių; 

2. Įgyvendinti projektinę veiklą ir vykdyti akcijas, naujų vartotojų pritraukimui;

3. Atnaujinti Apskrities bibliotekos subsvetainę (https://vjlc.pavb.lt), papildant ją jos turinį  

nauja rubrika;

4. Ieškoti naujų informacijos sklaidos kanalų, siekiant aktyviau informuoti visuomenę apie 

teikiamas Apskrities bibliotekos paslaugas ir veiklą. Pradėti dalyvauti portalų „Kas vyksta 

Panevėžyje“ ir “ Panevėžys Now“ pildyme, administruojant Apskrities bibliotekos paskyras 

šiuose portaluose.

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 478160 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 27 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Rengti edukacinį turinį, skirtą investicijų projekte numatytiems rodikliams pasiekti. Bus 

parengtas 1 interaktyvių žaidimų komplektas; 

2. Įgyvendinti projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, skirtą naujų e-paslaugų kūrimui;

3.  Plėsti virtualių paslaugų plėtrą, kuriant virtualius produktus (Pastatų galerija ir duomenų 

bazė „Panevėžio krašto senieji  fotografai (XIX a. II pusė – 1940 m.“  portale „Panevėžio 

kraštas virtualiai”; elektroninius leidinius (2), interaktyvius testus (8) ir dėliones  (3) ir kt.);

4. Teikti kokybiškas Kultūros paso paslaugų rinkinyje siūlomas paslaugas;

5.  Kurti  naujas fizines paslaugas negalią turintiems asmenims, įgyvendinant Kultūros 

ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų 

grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ ir organizuoti esamų paslaugų panaudą.

6.  Organizuoti virtualius renginius visuomenei ir ieškoti naujų alternatyvių prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų.

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1. Nustatyti strategines Apskrities bibliotekos neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklos 

kryptis,  parengti neformalaus suaugusiųjų švietimo veiksmų planą Apskrities bibliotekoje ir 

nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose;

2. Vykdyti tęstines inovacijų diegimo veiklas kultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo 

srityse, įgyvendinant projektą  „Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries“;

3. Plėtoti metodinę veiklą organizuojant bibliotekų specialistams skirtos skaitmeninės 

erdvės eduteka.lt turinio formavimą ir panaudą. Pasidalinti naujomis standartizuotomis 

edukacinėmis programomis (ne mažai kaip 3 programos);

4. Įgyvendinti naujas skaitymo skatinimo priemones tikslinėms skaitytojų grupėms, 

paremtas pasakojimo ir sensorinių skaitymų metodais;

5. Kurti naujas edukacinių užsiėmimų programas (5 programos);

6.  Planuojama pravesti apie 300  skaitmeninio raštingumo, medijų ir informacinio 

raštingumo ir kitus individualius ir grupinius mokymus, pagal Apskrities bibliotekos 

sukurtas mokymų gyventojams programas. Kurti naujas mokymų programas gyventojams 

(7 programos);  

7. Dalyvauti projekto „Psisijungusi Lietuva“ įgyvendinime  ir pravesti 30 mokymų projekto 

dalyviams.



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

12 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja;

J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;

R. Lukošiūnienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

37 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. 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;

J. Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja;

A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

II. Tarptautiškumas:

Įgyvendinti strateginius bibliotekų veiklos inovacijų projektus:

1. Įgyvendinti Erasmus+ programos Suaugusiųjų švietimo sektoriaus (KA1) projektą 

„Tarptautinė kvalifikacija  novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3“, kurio metu numatytas 

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 „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos 

bibliotekoms“ , kurio metu bus organizuojami mokymai, renginiai, baigiamoji konferencija 

ir keliaujanti paroda Šiaurės šalių bibliotekose;

4. Įgyvendinti projektą „Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis“, kurio metu kartu su Šiaurės 

ministrų tarybos biuru Lietuvoje bus organizuota Islandų iliustratorės paroda;

5. Įgyvendinti tęstinį projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Teikta paraiška 

2014–2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos 

konkursui „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“;

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. Numatyti 4 

darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių;

7.  Dalyvauti Rijekos miesto bibliotekos (Kroatija) projektas Erasmus+ programoje. 

Apskrities biblioteka kaip priimančioji organizacija, dalijasi gerąja patirtimi su Kroatijos 

bibliotekininkais.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant biblioteka, skaičius 

(vnt.)

7 J. Bugailiškienė, Direktorė;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

I. Paslaugos:

1. Rengti edukacinį turinį, skirtą investicijų projekte numatytiems rodikliams pasiekti. Bus 

parengtas 1 interaktyvių žaidimų komplektas; 

2. Įgyvendinti projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, skirtą naujų e-paslaugų kūrimui;

3.  Plėsti virtualių paslaugų plėtrą, kuriant virtualius produktus (Pastatų galerija ir duomenų 

bazė „Panevėžio krašto senieji  fotografai (XIX a. II pusė – 1940 m.“  portale „Panevėžio 

kraštas virtualiai”; elektroninius leidinius (2), interaktyvius testus (8) ir dėliones  (3) ir kt.);

4. Teikti kokybiškas Kultūros paso paslaugų rinkinyje siūlomas paslaugas;

5.  Kurti  naujas fizines paslaugas negalią turintiems asmenims, įgyvendinant Kultūros 

ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų 

grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ ir organizuoti esamų paslaugų panaudą.

6.  Organizuoti virtualius renginius visuomenei ir ieškoti naujų alternatyvių prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų.



III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Vykdyti įsipareigojimus pagal ankstesniais metais pasirašytas bendradarbiavimo sutartis 

(21 galiojanti sutartis);

2.  Inicijuoti naujų sutarčių pasirašymą Lietuvos su  švietimo ir mokslo, kultūros ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis (ne mažiau kaip 6 naujos sutartys);

3. Dalyvauti 6 nacionalinių veiklų ir projektų įgyvendinime, bendradarbiaujant su kitomis 

kultūros, nevyriausybinėmis švietimo ir mokslo organizacijomis;

4. Užmegzti bendradarbiavimo ryšius ir pasirašyti sutartis su Europos viešosiomis 

bibliotekomis Suomijoje ir Lenkijoje.

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

96 J. Bugailiškienė, Direktorė;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

G. Kėvelaitienė, Karšto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. 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;

A. Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

IV. Rinkodara:

1. Įvairiomis komunikacijos priemonėmis, įgyvendinti 4  iniciatyvas, skirtas didinti 

Apskrities bibliotekos ir nustatytos teritorijos bibliotekų (paslaugų ir produktų) matomumą 

ir gerinti bibliotekų įvaizdį visuomenėje;

2. Atlikti vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą (remiantis Kultūros 

ministerijos patvirtinta Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

tyrimo metodika);

3. Atlikti tyrimą „Vaikų literatūros skyriaus lankytojo portretas“;

4. Pritraukti naujų socialinių tinklų sekėjų, rengiant aktualias patrauklias publikacijas ir 

aktualią informaciją socialiniuose tinkluose.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 2 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

J. Janickienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Įgyvendinti nacionalinį tęstinį projektą „Atrask save“, bendradarbiaujant su  „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“; 

2. Sudaryti galimybes  dalyvauti savanorystės veikloje pasirašant dvišales ir trišales sutartis;

3. Skatinti savanorių įsitraukimą į vasaros užimtumo ir skaitymo skatinimo veiklų vaikams ir 

jaunimui organizavimą.

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)

9 A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja;

S. Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 96

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,24

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

9,3

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 83 J. Bugailiškienė, Direktorė;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

R. Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

24,27 J. Bugailiškienė, Direktorė;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 6000

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 308494

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Pradėti Apskrities bibliotekai priklausančių patalpų (Respublikos g. 26-4, Panevėžys) 

perdavimo procedūrą Turto bankui;

2. Atlikti avarinės būklės priešgaisrinio vandentiekio dalies remontą Apskrities bibliotekos 

pastate (Respublikos g. 14, Panevėžys);

3. Pertvarkyti rūbinės patalpas, siekiant maksimaliai patogaus patalpų pritaikymo vartotojų 

poreikiams ir saugumui.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

32 J. Bugailiškienė, Direktorė;

Ž. Kropas, Ūkio skyriaus vedėjas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

2050 Ž. Kropas, Ūkio skyriaus vedėjas

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,24 Ž. Kropas, Ūkio skyriaus vedėjas

II. Kilnojamo turto valdymas:

1.  Atlikti tarnybinių transporto priemonių būtinąjį remontą;

2. Vykdyti tarnybinių transporto priemonių eksplotavimo ir priežiūros priemones.

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Efektyvinti bibliotekos bendrųjų funkcijų valdymą ir veiklos nustatytoje teritorijoje 

funkcijų įgyvendinimą, organizuoti išteklius investicijų projekto „Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“ rodiklių 

įgyvendinimui:

- atnaujinti Apskrities bibliotekos organizacinę struktūrą;

- patvirtinti naują pareigybių sąrašą.

2. Užtikrinti Apskrities bibliotekos veiklos procesų tobulinimą;

3. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų 

įgyvendinimą.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

Padidinti procentinį kvalifikacijai skirtų lėšų santykį nuo darbo užmokesčiui skirtų 

asignavimų:

1. Sudaryti galimybes darbuotojams dalyvauti profesinės veiklos sritis apimančiuose 

kvalifikaciniuose renginiuose;

2. Sudaryti galimybes kelti kvalifikaciją tarptautiniuose profesiniuose renginiuose;

3. Skatinti darbuotojus atstovauti Apskrities ir Panevėžio regiono bibliotekas rengiant 

pranešimus, publikacijas.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Rengti projektines paraiškas, siekiant pritraukti lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių;

2. Viešinti Apskrities bibliotekos teikiamas mokymas paslaugas;

3. Sudaryti palankias sąlygas trumpalaikei erdvių nuomai įvairiems visuomenės subjektams, 

verslui ir kt.

Turtas

J. Bugailiškienė, Direktorė;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

J. Bugailiškienė, Direktorė;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

J. Žmoginienė, Vyriausioji buhalterė



I. Projektų valdymas:

Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų projekto „Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“ įgyvendinimo eigą ir 

užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą:

- vykdyti statybos rangos darbus; 

- vykdyti įrangos viešuosius pirkimus; 

- vykdyti baldų viešąjį pirkimą;

- rengti edukacinį turinį, skirtą investicijų projekte numatytiems rodikliams pasiekti.

Investicijų projekto „Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

pastato modernizavimas“ įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

100 J. Bugailiškienė, Direktorė;

R. Sirutienė, Juriskonsultas;

A. Palionienė, Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

T. Apynytė-Kirslienė, l.e.p. Vaikų literatūros skyriaus vedėja.

Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė

Investicijų projektai


