
Programa Nr.   

PANEVĖŽIO APSKRITIES 

GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

Bibliotekų specialistų mokymo programa 

 

PROJEKTŲ RENGIMAS. PRAKTIKA 

 

Programos tikslai – suteikti teorinių ir praktinių žinių apie projektų paraiškų rengimą LKT finansuojamų 

programų konkursams. 

 

Mokymo uždaviniai: 

 

• Supažindinti su svarbiausiomis projekto aprašymo dalimis: Projekto pristatymas (projekto idėjos 

aktualumas ir pagrįstumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė auditorija, veiklų sklaida ir prieinamumo 

didinimo priemonės bei veiklų ir rezultatų viešinimas), Tikslas, Projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai, 

Veiklų kalendorius 

• Išmokti užpildyti paraišką pagal LKT teikiamą formą ir reikalavimus realaus projekto planavimo procese. 

 

Mokymo trukmė: 5 ak. val. 

 

Mokymo vieta: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kompiuterių klasė arba bet 

kuri Panevėžio regiono savivaldybės viešoji biblioteka.  

 

Kontaktiniai arba nuotoliniai mokymai. 

 

Reikalavimai mokymų dalyviams: elementarios naudojimosi kompiuteriu žinios, projekto rengimo 

pradmenys. 

 

Dalyvių skaičius: iki 10. 

 

1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Temų pavadinimai Valandų skaičius 

paskaitų praktikumų 

1. Bendrosios paraiškų pildymo taisyklės 1,40 0,60 

 1. Projekto pristatymas (projekto idėjos aktualumas ir 

pagrįstumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė 

auditorija, veiklų sklaida ir prieinamumo didinimo 

priemonės bei veiklų ir rezultatų viešinimas) 

2. Projekto tikslas  

3. Projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai 

4. Projektų ir sąmatos pildymo praktiniai pavyzdžiai  

  

2. Praktinė užduotis 0 2,00 

 Pildyti paraišką pagal LKT teikiamą formą ir 

reikalavimus imituojant teikti realų projektą  

  

3.  Grįžtamasis ryšys mokymų medžiagos įtvirtinimui 0 1,00 

 IŠ VISO:  1,40 3,60 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODAI 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Rengimo metai Apimtis psl. Priemonės paskirtis 

1. Pasyvus: teorinė paskaita  2021 Skaidrės 35 vnt. 

Informacinių 

dokumentų paketas, 10 

psl. dokumentai ir 

nuorodos 

Teorinės medžiagos 

demonstravimas  

skaidrėse bei praktiškas 

rodymas  

skaitmeniniame įrenginyje 

2. Aktyvus: praktinis 

užsiėmimas. 

2021  Konkrečių projektų 

pavyzdžių analizė. 

Savarankiškas darbas.  

 

 

3. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI 

 

Dalyvių kvalifikacijos kėlime specialistų apklausa. Anketos pildymas. 

 

4. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 

1. Strateginis projektų valdymas / Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras - V., 2009.- 408 p. 

2. Projektų valdymas : veiksmingų projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas / Wolfgang Lessel- 

V., 2007.-144 p. 

3. Erasmus+ programos praktinis dotacijų gavėjų vadovo santrauka: rezultatų sklaida ir panaudojimas 

4. 2014-2020 m. ES fondų investicijos. Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją:// 

https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/publications/docs/21_e6fa765aa4f66275a3fafbe919c5817d.pdf 

5. Gero kultūros produkto ABC 

://https://www.academia.edu/31645257/GERO_KULT%C5%AAROS_PROJEKTO_ABC?email_work_card

=view-paper 

6. Ateities biblioteka: 8 technologijos, kurias norėtumėme joje išvysti:// http://3erdve.lt/mokymu-

erdve/mokymai/pokyciu-valdymo-mokymai/27-naujienos/europos-sajungos-projektai/901-ateities-

biblioteka-8-technologijos-kurias-noretumeme-joje-isvysti 

7. Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: Kultūra:// 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Kult%C5%ABra(1).pdf 

 

 

 

Parengė: 

Laima Butkūnienė 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė 

Programa atnaujinta 2021 m. lapkričio 30 d. 

 


