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100 37,75 38%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl 

neįvykusių įrangos ir baldų viešųjų pirkimų, 

kuriuos įtakojo papildomi paprastojo 

remonto darbai, užsitęsę ir nebaigti 

kapitalinio remonto darbai.

1 1 100%

2 2 100%

2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203
redakcija)

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

2021  METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų projekto „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“ įgyvendinimo eigą ir užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą:

1. Pastato paprastojo remonto darbų įvykdymas - 100 proc. (įsisavinta 100 proc. lėšų), patalpų kapitalinio remonto darbų įvykdymas - 68 proc. (įsisavinta 55 proc. lėšų);

2.  Įrangos viešųjų pirkimų vykdymas perkeltas į 2022 metus dėl ataskaitiniais metais užsitęsusių patalpų kapitalinio remonto darbų vykdymo ir pradėtų vykdyti nenumatytų papildomų paprastojo remonto darbų. 

Viešųjų pirkimų dokumentai RFID sistemos įsigijimui 2022 m. sausio mėn. pateikti derinti CPVA.

3. Baldų viešasis pirkimas perkeltas vykdyti į 2022 metus dėl ataskaitiniais metais nebaigtų rangos darbų. Tik baigus inžinerinių tinklų įrengimą ir apdailą paaiškėjo tikslus patalpų aukštis, sienų plotis. Šie 

matmenys būtini kokybiškai baldų viešųjų pirkimų techninei specifikacijai parengti. Rangos darbų baigtumas yra svarbi sąlyga tinkamam baldų pirkimo įvykdymui. Baldų viešųjų pirkimų dokumentai bus pateikti 

CPVA derinti 2022 sausio mėn.

4. Iš dalies parengtas edukacinis turinys, skirtas investicijų projekte numatytiems rodikliams pasiekti. Parengtos 5 atskirų žaidimų, skirtų vaikams ir jaunimui nuo 0 iki 18 m. techninės specifikacijos viešajam 

pirkimui (detalizuoti idėjos, turinio aprašymai, techninei reikalavimai demonstravimo įrangai). Sukurtas žaidimų turinys apima interaktyvų skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimą (raidžių, skaičių ir garsų pažinimą, 

skiemenavimą), rašto raidos, knygos istorijos, knygos anatomijos pažinimą, savarankiškos informacijos paieškos bibliotekos fonduose ir kituose šaltiniuose įgūdžių lavinimą, emocijų pažinimą, tautinių švenčių 

tradicijos puoselėjimą siejant su literatūra. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai interaktyvių žaidimų išpildymui ir jų demonstravimo įrangai įsigyti 2022 sausio mėn. pateikti derinti CPVA.

Investicijų projekto „Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekos pastato modernizavimas“ 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

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:

2.1. Remiantis 2020 metais atliktu Apskrities bibliotekos veiklos ir funkcijų vertinimu, ataskaitiniais metais su LR Kultūros ministerija suderinta ir Apskrities bibliotekos direktoriaus 2021-05-06  įsakymu Nr. V-37 

patvirtinta nauja bibliotekos organizacinė struktūra ir pareigybių sąrašas.  Atnaujinta struktūra pristatyta bibliotekos profesinės sąjungos ir Darbo tarybos atstovams.  Nuo 2021.06.01 didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius Apskrities bibliotekai sumažintas nuo 111 iki 103.  Darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai), sumažėjo nuo 17 iki 12. Panaikintų bendrosios veiklos srities pareigybių 

pagrindu įsteigtos naujos kultūros ir meno darbuotojų pareigybės Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, Komunikacijos ir kultūros vadybos, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriuose.

Atnaujinta bibliotekos organizacinė 

struktūra (vnt.)

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Forma patvirtinta 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

3. Plėtoti Apskrities bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje:

3.1. Įgyvendintos naujos priemonės siekiant efektyvesnio Apskrities bibliotekos ir regiono savivaldybių viešųjų, mokyklų bendradarbiavimo sprendžiant aktualius regiono bibliotekų veiklos klausimus. Šiam tikslui 

sudarytos 11 regioninių darbo grupių (10 su savivaldybių viešosiomis bibliotekomis ir 1 su mokyklų bibliotekomis) bendradarbiavimui pagal kompetenciją. Grupių koordinatoriais paskirti atsakingi PAVB 

specialistai. Darbo grupių veiklos temos: metodinė veikla, skaitmeninimas, komunikacija, krašto paveldo sklaida, informacinių išteklių organizavimas, TBA, vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacija, duomenų bazių 

panauda, mokyklų bendradarbiavimo su Apskrities biblioteka veiklos. Ataskaitiniais metais darbą bibliotekų minėtų paslaugų, veiklos gerinimo klausimais pradėjo 9 darbo grupės. PAVB organizavo 9 virtualias 

darbo grupių sesijas, kuriose dalyvavo 118 nustatytos teritorijos bibliotekų specialistų. Į regioninių darbo grupių veiklas įsitraukė 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų (100 proc.). Regioninių darbo grupių veiklos 

modelis ir grupių darbo rezultatai 2021 m. pristatyti regiono bibliotekų tarybos posėdyje (2021 12 09). Numatoma, kad darbo grupių veikla bus organizuojama nuotoliniu ir įprastu būdu (darbiniai susitikimai, 

sesijos, pasitarimai, konsultacijos ir pan.). Grupės darbo intensyvumas priklausys nuo aktualių veiklos klausimų sprendimo poreikio, atsižvelgiant į specialistų užimtumą. 

3.2. Stiprinta metodinės pagalbos veikla Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose veikiančioms mokyklų bibliotekoms (toliau – mokyklų bibliotekos). Šiam tikslui organizuotos 2 virtualios sesijos: įvadinė  

„Apskrities bibliotekos metodinės veiklos galimybės mokyklų bibliotekoms“ mokyklų bibliotekininkams (85 dalyviai) ir darbinė priemonių paketo rengimo regiono mokyklų bibliotekininkams (20 dalyvių). 

Organizuotų sesijų rezultatai: į Panevėžio regiono bibliotekų tarybą įtrauktas regiono mokyklų bibliotekų atstovas; sudaryta regioninė mokyklų bibliotekininkų atstovų patariamoji grupė bendradarbiavimui su 

Apskrities biblioteka; parengtas metodinės veiklos regiono mokyklų bibliotekoms priemonių paketas, kuriame pateikiama aktuali informacija apie  Apskrities bibliotekos produktus neformaliam ugdymui, 

pristatomos kvalifikacijos kėlimo galimybės, konkursai, skaitymo skatinimo iniciatyvos,  informacijos išteklių sklaidos galimybės ir  atliktų tyrimų įžvalgos.

Įgyvendintų veiklos krypčių skaičius (vnt.)



3 4 133%

Dalyvaujant Asociacijos „Kūrybinės 

jungtys“ profesinių kompetencijų 

tobulinimo ir kūrybinių inovacijų 

programoje „Atvirumo menas“ iškilo 

poreikis ir buvo nubraižytas 

papildomas procesas „Mentorių 

pagalbos organizavimas PAVB 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir 

veiklos kokybės užtikrinimui“

3 3 100%

4. Užtikrinti Apskrities bibliotekos veiklos procesų tobulinimą: 

4.1. Nubraižyti ir aprašyti 4 Apskrities bibliotekos veiklos procesai;

2020-2021 m. organizuotos 3 kompetencijų tobulinimo sesijos „Procesų tobulinimas“ bibliotekos administracijai ir skyrių vadovams („Organizacijų vystymo centras“ (OVC Consulting)). Sesijų metu 12 

vadovaujančias pareigas ėjusių darbuotojų įgijo žinių apie veiklos procesų tobulinimą, identifikavo tobulintinus bibliotekos veiklos procesus, mokėsi braižyti procesų žemėlapius ir juos aprašyti. Iš viso mokymosi 

eigoje darbuotojai nubraižė ir aprašė 8 procesus, susijusius su: PAVB skyrių veiklos viešinimo turinio rengimo ir sklaidos organizavimu, komunikacijos su regiono SVB tobulinimu, fondų komplektavimo derinimu 

bendradarbiaujant su regiono SVB, Panevėžio miesto ir rajono VB, LNB, informacijos išteklių sklaidos visuomenei organizavimu, fondų komplektavimo ir koordinavimo tarp PAVB padalinių gerinimo, PAVB, SVB 

bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimo planavimo ir organizavimo gerinimu, PAVB edukacinės veiklos kokybės didinimu ir organizavimu, darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis planavimu ir organizavimu, 

projektų, įtraukiant regiono SVB rengimo ir įgyvendinimo organizavimu.

2021 m. 19 bibliotekos darbuotojų, dalyvaudami Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ profesinių kompetencijų tobulinimo ir kūrybinių inovacijų programoje (33 val.) „Atvirumo menas“, dirbdami su diagnostikos 

įrankiu „Kūrybingos organizacijos žemėlapis“ ir taikydami Design Thinking metodus, tęsė procesų tobulinimo veiklas. 

2021 m. nubraižyta, aprašyta ir nuosekliai dirbta su šiais procesais:

- Regioninių darbo grupių veiklos koordinavimas sprendžiant aktualius bibliotekų veiklos klausimus procesas;

- Edukacinės PAVB veiklos kokybės užtikrinimo organizavimo procesas;

-  EEE projekto knygų kolekcijos sudarymo ir fizinės sklaidos organizavimo regiono bibliotekų tikslinėms grupėms procesas;

- Mentorių pagalbos organizavimas PAVB darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir veiklos kokybės užtikrinimui procesas. 

4.2. Parengti 4 procesų (1) Regioninių darbo grupių veiklos koordinavimas sprendžiant aktualius bibliotekų veiklos klausimus procesas; 2) Edukacinės PAVB veiklos kokybės užtikrinimo organizavimo procesas; 3) 

EEE projekto knygų kolekcijos sudarymo ir fizinės sklaidos organizavimo regiono bibliotekų tikslinėms grupėms procesas; 4) Mentorių pagalbos organizavimas PAVB darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir veiklos 

kokybės užtikrinimui procesas) tobulinimo veiksmų planai 2021-2022 metams. Pradėtos įgyvendinti procesų tobulinimo veiksmų planuose nusimatytos priemonės: 

- pradėta rengti bibliotekos darbuotojų motyvavimo sistema, siekiant motyvuoti darbuotojus imtis mentorystės ir kitų bibliotekos veiklos kokybės užtikrinimui būtinų veiklų ir kt.

- sudaryta 11 regioninių darbo grupių (10 su savivaldybių viešosiomis bibliotekomis ir 1 su mokyklų bibliotekomis) bendradarbiavimui pagal kompetenciją. Paskirti PAVB specialistai regioninių darbo grupių pagal 

kompetencijų veiklos organizavimui. Parengti regioninių darbo grupių virtualių sesijų vedimo planai integruojant kūrybiškus sesijos darbo organizavimo metodus. Organizuotos 9 virtualios darbo grupių sesijos su 

regiono SVB specialistais. Parengtas ir  regiono bibliotekų tarybos posėdyje (2021 12 09) pristatytas regioninių darbo grupių veiklos modelis ir grupių darbo rezultatai 2021 m. ir kt.

- suformuluotos PAVB edukacinės veiklos kryptys, pateiktos edukacinių veiklų plėtojimui skirtų projektų paraiškos, parengtas sesijos planas švietimo sektoriaus atstovų poreikiams tyrinėti, pravestos 8 kūrybinės 

sesijos su švietimo sektoriaus atstovais, rengiamas Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus portretas (apklausos pagrindu) ir kt.  

- įgyvendinamos projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ (EEE projektas) veiklos, susijusios su knygų kolekcijos sudarymo ir 

fizinės sklaidos organizavimo regiono bibliotekų tikslinėms grupėms procesu: sudarytos darbo grupės, paskirti atsakingi PAVB, KLAVB ir KAVB specialistai pagal kompetenciją, sutartas fizinės knygų sklaidos 

modelis, rengiami dokumentai knygomatų viešajam pirkimui ir kt.

2021 m. PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriuje įsteigta pareigybė, kurios paskirtis apima bibliotekos veiklos procesų tobulinimo koordinavimą PAVB bei kokybiškos regioninių darbo grupių veiklos 

organizavimo užtikrinimą.

5. Užtikrinti inovacijų diegimo Apskrities bibliotekos veikloje tęstinumą:

5.1. Vykdytos tęstinės inovacijų diegimo veiklos kultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo srityse:

- siekiant kurti pasakojančių bibliotekų tinklą Lietuvoje, ataskaitiniais metais įgyvendintos 5  priemonės diegiant istorijų pasakojimo metodus nustatytos teritorijos bibliotekų edukacinėje veikloje: 1) įgyvendinant 

projektą „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“, organizuoti mokymai bibliotekų specialistams (50 dalyvių), kuriuos vedė profesionalūs pasakotojai iš Švedijos, Norvegijos; 2) 

sukurtos ir regiono bibliotekų specialistų jau vedamos 5 istorijų pasakojimu grįstos edukacinės programos, parengti edukacijų vedimui skirti priemonių rinkiniai, edukacijų aprašymai patalpinti bibliotekų 

specialistams skirtoje prieigoje eduteka.lt; 3) įgyvendinant projektą „Storytelling for the Audiences of Lithuanian Libraries“ („Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekoms“), parengtos 3 pasakojimo ekskursijos 

apie Apskrities biblioteką, paslaugas; 4) parengta metodinė medžiaga „Kaip pasakoti istorijas. Vadovas pradedantiesiems“; 5) po kursų The Village Storytelling Centre (Škotija), organizuotas virtualus patirties 

pasidalijimo renginys regiono bibliotekų specialistams (151 dalyvis). Priemonių įgyvendinime dalyvavo 92 proc. nustatytos teritorijos bibliotekų. 

- Įgyvendintos 2 skaitymo skatinimo priemonės: 1) bendradarbiaujant su 12 regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis, įgyvendinta „Sensorinių skaitymų“ programa Panevėžio regione. Apskrities biblioteka 

organizavo virtualų informacinį renginį „Universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ pristatymas Panevėžio regiono bibliotekoms“ ( 87 dalyviai), organizavo mokymus sensorinių skaitymų 

tema bibliotekų specialistams (63 dalyviai), perdavė metodinį leidinį „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“ (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2020 m.), suformavo ir regiono 

savivaldybių viešosioms bibliotekoms perdavė naudojimui sensorinių skaitymų organizavimui skirtus priemonių rinkinius (24 vnt.). Priemonių įgyvendinime dalyvavo 100 proc. nustatytos teritorijos bibliotekų. 2) 

Bendradarbiaujant su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, islandų iliustratore Kristin Ragna Gunnarsdottir ir kūrėjų komanda, Apskrities biblioteka parengė interaktyvią šiaurės šalių literatūros pažinimui skirtą 

parodą „Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis“. Parodoje pravestos 168 kontaktinės edukacijos, kuriose dalyvavo 3637 mokyklinio amžiaus vaikai ir jų šeimos nariai. Parengtas virtualus parodos turas, skirtas fiziškai 

į parodą negalintiems atvykti lankytojams (1994 virtualūs lankytojai). Virtualaus turo metu lankytojai ne tik susipažindinami su parodos turiniu, bet ir gali atlikti įvairias literatūrines užduotis.  Parengta parodą 

lydinti edukacinė programa ir metodinė edukacijos vedimo medžiaga. Suformuotas mobilus parodos variantas, skirtas šiaurės šalių literatūros sklaidai regione 2022 m.

5.2.  Vykdyta metodinė veikla organizuojant bibliotekų specialistams skirtos skaitmeninės erdvės eduteka.lt turinio formavimą ir panaudą. Atskaitiniais metais eduteka.lt papildyta 7 naujomis standartizuotomis 

edukacinėmis programomis. Organizuoti išsamūs papildytos skaitmeninės erdvės pristatymai Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams (seminare „Apskrities bibliotekos metodinės veiklos galimybės mokyklų 

bibliotekoms“) ir regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams regioninės edukacijų grupės susitikimo metu. Siekiant kokybiško mokyklų bibliotekų paslaugų teikimo aktualioms auditorijoms, prieiga prie 

skaitmeninės erdvės eduteka.lt  suteikta mokyklų bibliotekininkams.

5.3. Ataskaitiniais metais įgyvendinti 4 strateginiai inovacijų projektai, programos: 2 projektai skirti istorijų pasakojimo metodų nustatytos teritorijos bibliotekų edukacinėje veikloje diegimui ir plėtrai 

(„Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries“ („Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekoms“ ir  „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“); 1 projektas ir 1 programa  

skirti  skaitymo skatinimui („Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis“; edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“). Ataskaitiniais metais pradėtas įgyvendinti skaitymo skatinimui skirtas projektas 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Projektas įgyvendinamas su Kauno, Klaipėdos apskričių bibliotekomis ir partneriais iš 

Norvegijos. Ataskaitiniais metais vykdytos projekto veiklos: Organizuotas virtualus projekto pristatymo renginys (877 dalyviai); atliktas tyrimas „5-8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių 

problematikos indentifikavimas“, atlikti  žaidimo kūrimo ir knygų kolekcijos formavimo parengiamieji darbai. Projekto veiklos bus tęsiamos 2022-2023 metais.

Identifikuotų ir patobulintų esminių 

bibliotekos, kaip kompetencijų centro, 

veiklos procesų skaičius (vnt.)

Įgyvendintų veiklos krypčių skaičius (vnt.)



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

12

209

13

118

47

729

61

1459

16

100 200,14 200% Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius (žm.)

100,00 100%

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos mokyklų 

bibliotekoms skaičius (vnt.)

Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, skaičius (vnt.)

Parengtų informacinių ir metodinių priemonių 

savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus viršytas dėl organizuotų 

virtualių aktualių profesinių mokymų 

susijusių su literatūros pristatymais ir LIBIS 

sistemos atnaujinimu. Sulaukta aktyvaus 

bibliotekų specialistų domėjimosi šiomis 

temomis ir aktyvaus įsitraukimo.

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius (žm.)

Projektuose (programose), kurių 

tikslinė grupė yra nustatytos 

teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, 

dalyvavusių savivaldybių viešųjų 

bibliotekų dalis (proc.)

100

Bibliotekininkams skirtuose 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose apmokytų nustatytos 

teritorijos bibliotekininkų dalis 

(proc.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1. Įgyvendintos naujos priemonės siekiant efektyvesnio Apskrities bibliotekos ir regiono savivaldybių viešųjų, mokyklų 

bendradarbiavimo sprendžiant aktualius regiono bibliotekų veiklos klausimus. Šiam tikslui sudarytos 11 regioninių darbo grupių 

(10 su savivaldybių viešosiomis bibliotekomis ir 1 su mokyklų bibliotekomis) bendradarbiavimui pagal kompetenciją. Darbo grupių 

veiklos temos: metodinė veikla, skaitmeninimas, komunikacija, krašto paveldo sklaida, informacinių išteklių organizavimas, TBA, 

vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacija, duomenų bazių panauda, mokyklų bendradarbiavimo su Apskrities biblioteka veiklos. 

Ataskaitiniais metais darbą bibliotekų minėtų paslaugų, veiklos gerinimo klausimais pradėjo 9 darbo grupės. PAVB organizavo 9 

virtualias darbo grupių sesijas, kuriose dalyvavo 118 nustatytos teritorijos bibliotekų specialistų. Į regioninių darbo grupių veiklas 

įsitraukė 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų (100 proc.). Regioninių darbo grupių veiklos modelis ir grupių darbo rezultatai 2021 

m. pristatyti regiono bibliotekų tarybos posėdyje (2021 12 09). 

2. Stiprinta metodinės pagalbos veikla Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose veikiančioms mokyklų bibliotekoms (toliau – 

mokyklų bibliotekos): organizuotos 2 virtualios  sesijos (105 dalyviai). Organizuotų sesijų rezultatai: į Panevėžio regiono bibliotekų 

tarybą įtrauktas regiono mokyklų bibliotekų atstovas; sudaryta regioninė mokyklų bibliotekininkų atstovų patariamoji grupė 

bendradarbiavimui su Apskrities biblioteka; parengtas  metodinės veiklos regiono mokyklų bibliotekoms priemonių paketas. 

3. Savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai konsultuoti įvairiais  profesiniais klausimais (dokumentų apskaitos, LIBIS sistemos 

atnaujinimo, asmenų bibliotekų tvarkymo, skenavimo ir metaduomenų kūrimo klausimais, naujų paslaugų diegimo ir viešinimo 

klausimais, įrangos įsigijimo, priežiūros, atnaujinimo ir video transliacijų).  Parengta 13  informacinių/metodinių priemonių 

regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams (virtualių renginių, neformalaus ugdymo veiklų, savanorystės, skaitmeninio 

kultūros paveldo išsaugojimo, pasakojimo istorijų kūrimo ir vedimo, naujų paslaugų organizavimo) klausimais. Bendradarbiaujant 

AVBA projekte kartu su kitų AVB specialistais prarengtos 2 metodinės priemonės: „Medijų raštingumas: apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacijos parengta metodinė medžiaga“ ir „ Kultūrinių renginių organizavimas“.

Mokyklų bibliotekų specialistai konsultuoti  edukacinių veiklų, papildančių formalųjį ugdymą, bibliotekos veiklos, bibliotekininko 

profesijos pristatymo klausimais ir skaitymo skatinimo akcijų klausimais. Parengtas priemonių paketas regiono mokyklų 

bibliotekoms, kuriame pateikiama aktuali  informacija apie Apskrities bibliotekos produktus neformaliam ugdymui, siūlomas 

kvalifikacijos kėlimo galimybes, konkursus, skaitymo skatinimo iniciatyvas, informacijos išteklius sklaidai, atliktų tyrimų įžvalgas.

4. Organizuotos kvalifikacijos tobulinimo veiklos pagal  šias mokymų programas:

 - Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose;

- Projektų rengimas. Praktika;

- Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus;

- Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika ir paieškos ypatumai; 

-  Duomenų bazės – mokymuisi, darbui, laisvalaikiui (pažintis su prenumeruojamomis DB);

- Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas elektroniniuose informacijos šaltiniuose  (katalogai, e. knygos, 

atviroji prieiga);

- Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas; 

- Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis;

- „Katalogavimas“, „ Komplektavimas“ ir  „Skaitytojų aptarnavimas. Naujos paslaugos“ (mokymai pravesti remiantis LNB 

projekto „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo 

kokybę“ metu parengtomis mokymų programomis).

5. Parengtos 5 naujos mokymų programos bibliotekų specialistams, kurių dalis bus pritaikyta nuotoliniam mokymui.

6.  Ataskaitiniais metais Apskrities biblioteka organizavo 61 kvalifikacinį renginį nustatytos teritorijos bibliotekų specialistams. 

Juose dalyvavo 1459 bibliotekų specialistai. 74 proc. organizuotų kvalifikacinių renginių vyko pagal Apskrities bibliotekos 

specialistų naujai parengtas/pritaikytas ar atnaujintas mokymų programas:

- Pravesti 44 mokymai, pagal Apskrities bibliotekų specialistų parengtas mokymų programas.  Juose apmokyti 953 (780 

savivaldybių  ir 173 mokyklų) bibliotekų specialistai, kuriems išduoti  Apskrities bibliotekos pažymėjimai;

- Organizuoti kvalifikaciniai renginiai įgyvendinant KM priemonę  „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties 

gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, įgyvendinant tarptautinius projektus  „Pasakojimo meno ir metodo modelio 

sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ ir „Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms“ (15 mokymų/372 dalyviai);

- Organizuoti kiti kvalifikaciniai renginiai (2 mokymai/ 134 dalyviai):

-  seminaras skaitmeninimo veiklų specialistams „Kultūros paveldas virtualioje erdvėje: teorija ir praktika“; 

- virtualus seminaras „Apskrities bibliotekos metodinės veiklos galimybės mokyklų bibliotekoms“. 

7. Organizuoti informaciniai renginiai regiono bibliotekos specialistams, apimantys: bendradarbiavimo regione veiklas, dalijimąsi 

sukurtais produktais, naujų paslaugų ir projektinės veiklos pristatymus (8 renginiai/1364 dalyviai). 

8. Koordinuoti ir įgyvendinti kvalifikaciniai renginiai (12 mokymų/ 106 dalyviai), dalyvaujant partnerystėje su Lietuvos nacionaline 

Suteiktų konsultacijų skaičius, 

tenkantis vienai aptarnaujamos 

teritorijos savivaldybės viešajai 

bibliotekai (vnt.)

15,1 17,42 115% Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus viršytas, dėl regiono 

savivaldybių bibliotekininkams suteiktų 

konsultacijų, susijusių su LIBIS sistemos 

pakeitimais ir naujų paslaugų organizavimu.

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius 

(vnt.)

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių 

nustatytos teritorijos bbliotekininkams skaičius (vnt.)



12

13081

1007

270696

2717

II. Skaitmeninimas:

1.Vykdytas partnerystės įsipareigojimas LNB įgyvendinamame projekte „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės 

erdvės vystymas“ pildant VEPIS sistemą bibliotekoje saugomų paveldo dokumentų vaizdais ir metaduomenimis. VEPIS projektui 

ataskaitiniais metais  suskaitmeninti 626 objektai. Projekto administratoriams suteikus galimybę vykdyti objektų eksportą į 

www.epaveldas.lt, į sistemą bus eksportuota 5000 kultūros paveldo objektų.

2. Vykdytas kultūros paveldo objektų skaitmeninimas vadovaujantis Apskrities bibliotekos patvirtintu ataskaitinių metų 

skaitmeninimo planu, skaitmeninant Apskrities bibliotekos fonduose saugomą dokumentinį paveldą skaitmeninei kolekcijai ir 

virtualioms teminėms parodoms. Šiems poreikiams suskaitmeninti 377 kultūros paveldo objektai.  

3. Skaitmeninimo paslaugos teiktos 9-ioms regiono savivaldybių viešosioms bibliotekos (Anykščių, Panevėžio r., Biržų, Zarasų, 

Kupiškio, Visagino,  Utenos, Rokiškio, Ignalinos). Šių bibliotekų reikmėms nuskenuoti  ir perduoti 522 objektai (14818 vaizdai).

4. Skenavimo paslaugos teiktos ir kitoms Panevėžio regione ir Lietuvoje veikiančioms institucijoms, organizacijoms, verslo 

įmonėms. 56 proc. jų - atminties institucijos bei kitos kultūros paveldą kaupiančios ir saugančios įstaigos, organizacijos, kurių 

reikmėms nuskenuota ir perduota 78 objektų/100 vaizdų.

5. Organizuotas virtualus seminaras skaitmeninimo veiklų specialistams „Kultūros paveldas virtualioje erdvėje: teorija ir 

praktika“. Jo metu išklausyti pranešimai aktualiomis skaitmeninimo temomis, kurios apėmė Lietuvos kultūros paveldo viešinimo  

virtualioje erdvėje ir periodinių leidinių publikavimo temas. Diskusijos metu aptartos kitos aktualios skaitmeninimo temos, 

poreikiai ir iššūkiai.

6. Organizuotos skaitmenintų kultūros paveldo objektų ilgalaikės failų saugyklos įveiklinimo veiklos: sukurta saugyklos struktūra, 

sudarytos  prieigos teisės kiekvienai regiono savivaldybės viešajai bibliotekai,  sukeltas bibliotekų pateiktas skaitmenintas turinys 

ir  organizuotas saugyklos pristatymas visoms regiono savivaldybių viešosioms bibliotekoms;

7. Panaudojus Google disko galimybes, sukurtas  skaitmeninto kultūros paveldo objektų (periodikos) publikavimo įrankis 

(nuorodos) 3-ims Panevėžio regiono savivaldybių viešosioms bibliotekoms (Anykščių SVB, Biržų SVB ir Panevėžio r.). Parengta 

metodinė medžiaga/instrukcija „Skaitmeninto kultūros paveldo objektų (periodikos) publikavimas naudojant Google disko 

galimybes SVB medijose“.

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus viršytas dėl portale 

„Panevėžio kraštas virtualiai“ išaugusio 

peržiūrų skaičiaus naujienų ir galerijų 

rubrikose. Ataskaitiniais metais sukurta 

nauja portalo rubrika „Panevėžio pastatai – 

kultūros paveldo objektai“ susilaukė itin 

didelio visuomenės susidomėjimo. 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.) 

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos savivaldybių bibliotekos ir/ar jų 

lankytojai, dalyvavusių savivaldybių viešųjų bibliotekų 

skaičius (vnt.)

M. Mažvydo biblioteka ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, įgyvendinant šiuos projektus:

- „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas“ (AVBA);

-  „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ (LNB);

-„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (LNB);

-„Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę“ 

(LNB);

- „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas“ (LNB).

7. Vykdyta 16  projektų (programų), kurių veiklos orientuotos į Panevėžio regiono bibliotekas ir jų lankytojus. Projektų metu 

augintas bibliotekininko profesijos prestižas, plėsta edukacinių veiklų  ir kultūrinių renginių pasiūla, kurtos naujos paslaugos 

negalią turintiems asmenims, sudarytos kvalifikacijos kėlimo galimybėms  bibliotekų specialistams.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

17,05 20,69 121%



467

Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų, 

kurios naudojasi apskrities 

viešosios bibliotekos 

skaitmeninimo kompetencijų 

centro paslaugomis, dalis (proc.)

75 75,00 100% 9

505

503

15585

12352

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių skaičius 

(vnt.)

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus 

pavadinimų skaičius (vnt.)

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 

įrašų skaičius (vnt.)

galimybes SVB medijose“.

8. Vykdytas paveldo fondų skaitmeninto turinio aktualizavimas ir viešinimas: parengtos 99 publikacijos/įrašai portale Panevėžio 

kraštas virtualiai; parengtos 4 naujos virtualios parodos žymiems krašto asmenybėms ar holokaustui atminti; parengtos 22 

teminės krašto kultūros paveldo tiriamąją veiklą pristatančios publikacijos, kurios paviešintos spaudoje ir krašto bei 

respublikiniuose portaluose; parengti ir publikuoti 5 straipsniai  lietuviškoje „Vikipedijoje“ (laisvoji enciklopedija); parengti ir 

perskaityti 5 pranešimai mokslinėse konferencijose, minėjimo renginiuose, kuriuose pristatyta iškilių asmenybių veikla, tarpukario 

laikotarpis Panevėžio krašte  ir kultūros paveldo palikimas Apskrities bibliotekoje.

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų, 

kurios naudojosi apskrities viešosios bibliotekos 

skaitmeninimo centro paslaugomis, skaičius (vnt.)

III. Dokumentų fondas:

1. Bendras per metus naujai įsigytų ir į apskaitą, iki ataskaitinių metų pabaigos, įvestų dokumentų  skaičius – 8311 fiz. vnt. Iš jų: 

už Valstybės lėšas įsigyta 2770 fiz. vnt. (1695 pav.) dokumentų. 11 proc. daugiau dokumentų nei planuota. 50 proc. už valstybės 

biudžeto lėšas įsigytų dokumentų – įvairių mokslo šakų literatūros (92 proc. lietuvių kalba). Įsigyti ar atnaujinti naujausia 

literatūra 4 dokumentų rinkiniai (nauji: pasakojimo (storytelling) ir slaugos tematika; atnaujintas fondas, dirbantiems su negalią 

turinčiais  žmonėmis ir vadybos tematika (lietuvių ir anglų k.)) , kita dalis - grožinės lietuvių ir užsienio autorių literatūros vaikams 

ir suaugusiems;  iš įvairių kitų šaltinių (projektų ir įstaigos specialios lėšos, juridinių ir privačių asmenų dovanos ir kt.) įsigyta 5541 

fiz. vnt..

2. Vykdytas retrospektyvus komplektavimas. Įsigyti 144 trūkstami dokumentai (dezideratai), kurie reikšmingi krašto rašytinio 

kultūros paveldo išsaugojimui. Dažnu atveju išleisti privačių asmenų ir  neretai neplatinami per įprastus platinimo kanalus.  Šie 

dokumentai papildė: kraštotyros,  saugyklos ir periodikos fondus.

3. Pildytas Nacionalinės Bibliografijos Duomenų Bankas (NBDB), eksportuojant naujus analizinius įrašus iš Panevėžio miesto 

periodinių leidinių, žurnalų ir kt.(2021 BĮ).

3. Įgyvendinti 4 dalijimosi informacijos ištekliais (TBA) sprendimai: 

- sudaryta regioninė TBA darbo grupė, kurioje dalyvauja regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai;

- sudaryti 2 elektroniniai/interaktyvūs informacijos išteklių rinkiniai tikslinėms vartotojų grupėms (pedagogams ir socialinių 

mokslų studijoms ir darbui). Jie prieinami Apskrities bibliotekos interneto svetainėje;

- parengta keliaujanti vinilo kolekcija tema „Lietuvių liaudies pasakos vaikams“ ir pristatyta regiono savivaldybės viešosioms 

bibliotekoms panaudai;

- Parengtos 3 keliaujančios leidinių parodos aktualiomis temomis ir pristatytos regiono savivaldybės viešosioms bibliotekoms 

panaudai.

4. Koordinuota nacionalinė Vasara su knyga skaitymo skatinimo akcija „Skaitymo iššūkis“ nustatytoje veiklos teritorijoje. Į veiklas 

įsitraukė 212 savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų ir 40 mokyklų bibliotekų. Iššūkio dalyviai regine perskaitė 13647 knygų. Į akciją 

itin aktyviai įsitraukė Panevėžio pataisos namų gyventojos. Ataskaitiniais metais koordinuotas iššūkis išsiskyrė išaugusiu mokyklų 

dalyvavimu, jų dalyvavo 82 proc. daugiau nei 2020 m. Taip pat Itin didelis dėmesys skirtas įvairias negalias turintiems žmonėms. 

Parengti 4 animuoti viešinimo filmukai apie įsitraukimo į skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“ galimybes judėjimo, regos, disleksijos 

ir autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims.

5. Vykdytos priemonės siekiant užtikrinti duomenų bazių panaudą regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose:

- sudaryta regioninė Duomenų bazių darbo grupė, kurioje dalyvauja regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai;

- parengta 30 informacinių publikacijų/žinučių pristatančių  duomenų bazes (20), atvirąją prieigą (2) ir e-knygas (8);

- parengta informacinė medžiaga „Duomenų bazių panaudojimo galimybės“ ir duomenų bazes pristatantis reklaminis 

lankstinukas. Sukurta medžiaga pasidalinta su regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis.

#DIV/0! #DIV/0!

Per tarpbibliotekinį abonementą 

įvykdytų užklausų dalis (proc.)

100 99,60

Lietuvos publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo surinkimo 

pilnumas (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities 

viešajai bibliotekai]

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 

įrašų skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Sudarytų nacionalinės 

retrospektyviosios bibliografijos 

įrašų skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities 

viešajai bibliotekai]

0,1 -20,74

#DIV/0! #DIV/0!

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų užklausų 

skaičius (vnt.)

100% Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų 

skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl 

negautos „Vyturio“ duomenų bazės 

panaudos statistinės informacijos. Tikėtina, 

kad turinio vienetų peržiūrų skaičius būtų 

pasiektas ar viršytas.

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičius praėjusiais 

ataskaitiniais metais (vnt.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičius (vnt.)

-20744%Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose 

duomenų bazėse peržiūrėtų 

turinio vienetų skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.)



555

146

427

192

1652

147

14

10

4367

188

91

263

429

289

163

14

8

65

39

10

38

10

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1. Ataskaitiniais metais parengtas strateginis projektas Erasmus+ programai Švietimo mainų paramos fondui, kuriuo bus 

kryptingai plėtojamas suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimas, siekiama vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų regione. 

Numatytų mobilumo vizitų metu  bus siekiama suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijų gerinimo, jiems keliant kvalifikaciją 

pažangiose, suaugusiųjų švietimą vykdančiose organizacijose užsienyje.

2. Vykdytos inovatyvios kultūrinės edukacijos veiklos, skaitymo skatinimo srityse, įgyvendinant tarptautinius projektus  

„Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries“ („Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekoms“) ir „Pasakojimo meno ir 

metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“.

3. Vykdyta metodinė veikla organizuojant bibliotekų specialistams skirtos skaitmeninės erdvės eduteka.lt turinio formavimą ir 

panaudą. Atskaitiniais metais eduteka.lt papildyta 7 naujomis standartizuotomis edukacinėmis programomis. Organizuoti 

išsamūs papildytos skaitmeninės erdvės pristatymai Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams (seminare „Apskrities 

bibliotekos metodinės veiklos galimybės mokyklų bibliotekoms“) ir regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams 

regioninės edukacijų grupės susitikimo metu. Siekiant didesnio auditorijos pasiekiamumo ir skatinant ugdymo įstaigų 

bibliotekininkų ir pedagogų bendradarbiavimą, prieiga prie skaitmeninės erdvės eduteka.lt  suteikta mokyklų bibliotekininkams.

4. Bendradarbiaujant su 12 regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis, įgyvendinta „Sensorinių skaitymų“ programa 

Panevėžio regione.

5. Sukurta 10 naujų edukacinių užsiėmimų programų. Dalis jų paremti biblioterapijos,  pasakojimo metodais.

6. Užtikrintas skaitmeninio raštingumo, medijų raštingumo ir kitų mokymų gyventojams tęstinumas. Pravesti 258 skaitmeninio 

raštingumo ir medijų raštingumo mokymai (individualūs ir grupiniai mokymai/konsultacijos) ir 140 kitų mokymų. Gyventojams 

pasiūlytos 6 naujos mokymų programos. 

7. Dalyvauta projekto „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendinime. Organizuoti grupiniai skaitmeninio raštingumo mokymai pagal 

projekto mokymų programas (25 mokymai/ 161 dalyvis).

Apmokytų gyventojų skaičius 

(žm.), iš jų:

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

5120 5338 104%

485

Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

1765 2634 149%

Virtualiu būdu apmokytų 

gyventojų skaičius (žm.)

Virtualių kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

225

56%218

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si) programų 

skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 

dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų 

skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių skaičius 

(žm.), iš jų:

Medijų ir informacinio raštingumo mokymų dalyvių 

skaičius (žm.), iš jų:

Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.), iš jų:

Virtualių skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių 

skaičius (žm.)

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų skaičius 

(vnt.), iš jų:

Virtualių medijų ir informacinio raštingumo mokymų 

dalyvių skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijus viršytas dėl papildomai 

nei planuota pravestų virtualių mokymų 

ikimokyklinio ugdymo specialistams skaitymo 

skatinimo ankstyvame amžiuje tema. 

Mokymai organizuoti atsižvelgiant į išsakytą 

ikimokyklinių įstaigų vadovų poreikį.

Vertinimo kriterijus viršytas dėl pravestų 

individualių ir grupinių mokymų, atsižvelgiant 

išaugusį vartotojų poreikį įgyti naudojimosi 

išmaniaisiais įrenginiais ir viešosiomis el. 

paslaugomis įgūdžių, atliepas poreikis ir 

organizuota daugiau mokymų šiomis 

temomis. Taip pat pastebėtas išaugęs 

susidomėjimas J.Miltinio bute-ekspozicijoje 

organizuojamomis ekskursijomis.

Siekiant edukacinių veiklų kokybės, vietoje 

planuotų virtualių edukacinių užsiėmimų 

pasirinkta organizuoti kontaktines edukacijas 

bibliotekoje interaktyvios parodos „Šiaurės 

šalių knygų potvynis“ metu (nuo 2021.06.01 

iki 2021.09.30). 

390

216%



88036

338477

17

11

15

152

274

34808

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

12 12 100% 2

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

37 40 108%

V Apsilankymai:

1. Fiksuotas 25 proc. fizinių lankytojų skaičiaus mažėjimas, kuris siejamas su pasikeitusiais lankytojų įpročiais pandemijos metu. 

Taip pat dėl sumažėjusio vaikų ir jaunimo apsilankymų skaičiaus Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriuje, nes šis skyrius, 

kol įgyvendinamas investicijų projektas, veikia laikinose, nepatraukliose patalpose.  

2. Ataskaitiniais metais organizuoti 426 kontaktiniai ir virtualūs kultūriniai renginiai, teminės dokumentų ir profesionalaus meno 

parodos, jubiliejiniai renginiai, koncertai, konferencijos. 

3. Įgyvendinti 22 kultūriniai, šviečiamieji ir paslaugų plėtros projektai, kurių 73 proc. regioniniai, suteikiantys galimybę į veiklas 

įsitraukti ir Panevėžio regiono gyventojus. Vykdytos renginiai ir akcijos apimantys įvairias tikslines visuomenės grupes: jaunas 

šeimas, vaikus ir jaunimą, pedagogus ir ugdymo įstaigas, mokslininkų bendruomenę, tautines mažumas, negalią turinčius 

asmenis ir kt. 

4. Pradėta viešinti Apskrities bibliotekos veikla ir paslaugos portaluose „Kas vyksta Panevėžyje“ ir „Panevėžys Now“. 

Administruotos paskyros šiuose portaluose ir ataskaitiniais metais pateikti 43 įrašai.

5. Siekiant visuomenę informuoti apie  paslaugas, organizuojamas kultūrines ir šviečiamąsias veiklas, Apskrities bibliotekos 

administruojamos svetainėje (-ėse) paskelbti 693 įrašai (publikacijos, informacijos).

27

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 478160 426513 89%

28 104%

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose renginiuose 

skaičius (vnt.) 

Vertinimo kriterijus nepasiektas, nes 

pastebimas sumažėjęs Vaikų ir jaunimo 

kultūrinės edukacijos skyriaus (adresas: 

Respublikos g. 26–4, II a.) lankytojų skaičius. 

Šis skyrius, kol įgyvendinamas investicijų 

projektas, veikia laikinose, nepatraukliose 

patalpose. Dalis lankytojų besilankiusių 

ankstesnėse patalpose iki persikraustymo, 

dabartinėse patalpose nebesilanko. Sulaukta 

beveik 5000 lankytojų mažiau nei planuota.

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Sukurta 14 naujų virtualių produktų: Pastatų galerija portale „Panevėžio kraštas virtualiai”; elektroniniai leidiniai (2), 

interaktyvūs testai (8) ir dėlionės (3). 

2. sukurtos 3 naujos virtualios paslaugos: įdiegta vartotojams patogi atsiskaitymo kortelėmis už paslaugas sistema; sukurta 

skaitmeninės erdvės eduteka.lt prieiga mokyklų bibliotekininkams ir pedagogams; sukurta pirminių šaltinių teminių pristatymų 

prieiga pedagogams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (fiksuotos  2176 peržiūros). 

3. Įgyvendinant projektus „Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries“ („Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekoms“) 

ir  „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ parengtos 3 unikalios ekskursijos ir 5 edukacinės 

programos, paremtos pasakojimo metodais.

4. Kurtos naujos fizinės paslaugos negalią turintiems asmenims įgyvendinant Kultūros ministerijos priemonę „Aprūpinti 

bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“: 

- įgyvendinta edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“, pradėta teikti „Bendravimo kortelių kūrimo ir konsultavimo 

paslauga“ Apskrities bibliotekoje ir regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose. 

- organizuota esamų paslaugų (Kilnojamo šviesų rinkinio ir Kilnojamos „Pojūčių erdvės“) panauda Regiono savivaldybių viešosiose 

bibliotekose. Pasitelkiant šių rinkinių įrangą ir edukacines-terapines programas, organizuotos veiklos regiono gyventojams (919 

dalyvių regione);

- įgyvendinant iniciatyvą „Biblioteka visiems“ pradėta teikti  Knygų pristatymo į namus paslauga žmonėms, kurie dėl amžiaus ar 

fizinės negalios neturi galimybių patys atvykti į biblioteką. 

6. Kultūros paso paslaugų rinkinyje ataskaitiniais metais buvo įtraukta 12 edukacinių programų, kurių 5-ios išvažiuojamosios. 

Pravesti 2 užsiėmimai 7-8 klasių moksleiviams (51 dalyvis);

7. Organizuoti 274 virtualūs renginiai visuomenei, kurie pritraukė beveik 35 000 virtualių dalyvių. Apskrities bibliotekos paslaugos 

pradėtos viešinti Google Business paskyroje, kurioje ataskaitiniais metais administruotos 2 paskyros. Paskyroje sudarytos 

galimybės viešinti ne tik pagrindinę informaciją, bet ir bendrauti su vartotojais, atsakant į jų klausimus, įvertinimus ir užklausas.

Apskrities biblioteka per metus sulaukia beveik 200 000 Google paieškų.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 

(vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Lankytojų skaičius (žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)



6

2

29

45

17

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose 

dalyvauja (-o) biblioteka, skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Vykdyti įsipareigojimai pagal ankstesniais metais pasirašytas bendradarbiavimo sutartis (23 galiojanti sutartis);

2. Pasirašytos 8 naujos bendradarbiavimo sutartys su jaunimo organizacijomis, kultūros, mokslo, atminties institucijomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

3. Dalyvauti 16 nacionalinių veiklų ir projektų įgyvendinime, bendradarbiaujant su kitomis kultūros, nevyriausybinėmis švietimo ir 

mokslo organizacijomis. 44 proc. jų profesinės veiklos sritis apimančios veiklos, 56 proc. jų kultūrinių ir šviečiamųjų paslaugų 

organizavimo visuomenei veiklos.

4. Užmegztas bendradarbiavimo ryšys su 3 Suomijos ir Lenkijos viešosiomis bibliotekomis: Chšanuvo miesto viešoji biblioteka 

(Lenkija), Pyhäjoki savivaldybės biblioteka (Suomija) ir Kuusamo miesto viešoji biblioteka (Suomija). Su šiomis bibliotekomis 

bendradarbiaujama per Europos viešųjų bibliotekų programą. Palaikomi profesiniai ryšiai, įsitraukiama į partnerių projektinę 

veikla, rengiamos Lietuvą reprezentuojančios leidinių parodos.

Bendradarbiaujant su kitomis 

istaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

96 99 103%

114%II. Tarptautiškumas:

1. Įgyvendintas Erasmus+ programos Suaugusiųjų švietimo sektoriaus (KA1) projektas „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms 

bibliotekų idėjoms, 3“. Projekto metu vyko darbo stebėjimo vizitas Saragosos viešojoje bibliotekoje (Ispanija) ir dalyvavimas 

kursuose mokymų centre The Village Storytelling (Škotija). 11 Apskrities bibliotekos specialistų šių išvykų metu gilino žinias 

suaugusiųjų švietimo ir pasakojimo metodo taikymo bibliotekų veikloje srityse. Organizuotas patirties pasidalijimo virtualus 

renginys regiono bibliotekų specialistams (151 dalyvis).

2. Įgyvendintas projektas „Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries“ („Pasakojimo meistrystė Lietuvos 

bibliotekoms“). Projekto metu 10 Apskrities bibliotekos specialistų dalyvavo Latvijos ir Švedijos profesionalių pasakotojų 

mokymuose. Pasakojimo metodais parengė 3 unikalias ekskursijas (apie biblioteką, bibliotekos paslaugas) ir metodinę medžiagą 

„Kaip pasakoti istorijas. Vadovas pradedantiesiems“.

3. Įgyvendintas projektas „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“. Organizuoti  virtualūs 

įžanginiai bei 5 dienų mokymai/stovykla, kurioje žinias gilino 40 apskrities bibliotekos ir regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų 

specialistų. Mokymus vedė Norvegijos ir Švedijos lektorės. Mokymų metu dalyviai sukūrė 5 pasakojimu grįstas edukacines 

programas. Parengtas programas papildžius specialiai sukurtais priemonių rinkiniais, bibliotekininkai galės pasiūlyti naujas 

edukacines veiklas savo rajonų gyventojams. Projekto veiklų tęstinumas numatytas ir 2022 metais. 

4. Įgyvendintas projektas „Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis“, kurio metu kartu su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje 

organizuota Islandų iliustratorės Kristin Ragna Gunnarsdottir kuruota paroda, pristatanti šiaurės šalių literatūrą, žymiausius vaikų 

knygų herojus, rašytojus. Parengta parodą lydinti edukacinė programa ir metodinė edukacijos vedimo medžiaga. Įgyvendinant 

projektą pravestos 168 kontaktinės edukacijos, kuriose dalyvavo 3637 mokyklinio amžiaus vaikai ir šeimos. Parengtas virtualus 

parodos turas, skirtas fiziškai į parodą negalintiems atvykti lankytojams (1994 virtualūs lankytojai). Virtualaus turo metu 

lankytojai ne tik susipažindinami su parodos turiniu, bet ir gali atlikti įvairias literatūrines užduotis.  Paroda pristatyta ir 

edukacinės veiklos vykdytos Anykščių literatūriniame festivalyje „Nuotykiai tęsiasi“, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos organizuotame „Literatūriniame festivalyje“, Panevėžio miesto šventės metu. Projekto veiklos bus tęsiamos 

2022 metais.

5. Pradėtas įgyvendinti projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka“. Projektas įgyvendinamas su Kauno, Klaipėdos apskričių bibliotekomis ir partneriais iš Norvegijos. 

Ataskaitiniais metais vykdytos projekto veiklos: Organizuotas virtualus projekto pristatymo renginys (877 dalyviai); atliktas 

tyrimas „5-8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos indentifikavimas“, atlikti  žaidimo kūrimo ir 

knygų kolekcijos formavimo parengiamieji darbai. Projekto veiklos bus tęsiamos 2022-2023 metais.

6. Erasmus+ programos akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje. Šis projektas užtikrins 7 metų  akreditaciją kvalifikacijos kėlimui 

užsienio šalyse suaugusiųjų švietimo srityje. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – 12 regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų. 

Rengiant akreditacijos paraišką, bendradarbiaujant su regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovais ir specialistais, atliktas 

suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimas. Remiantis rezultatais sudarytos pagrindinės strateginės suaugusiųjų neformalaus švietimo 

kryptys, kurios  įvardintos Erasmus+ programos plane akreditacijos paraiškoje. Vieneriems metams planuojami 3 mobilumai, 

kiekviename jų dalyvaus po 10–15 konkurso būdu atrinktų suaugusiųjų švietimo specialistų iš regiono savivaldybių viešųjų 

bibliotekų (įgyvendinimo laikotarpis 2021-03-01 – 2027-12-31).

7. Dalyvauta partnerystėje Rijekos miesto bibliotekos (Kroatija) projekto Erasmus+ programoje. Apskrities biblioteka kaip 

priimančioji organizacija parengė 4 dienų virtualią darbo stebėjimo programą , kurios metu buvo pasidalinta dalijasi gerąja 

patirtimi su Kroatijos bibliotekininkais: pristatyta Apskrities bibliotekos Pojūčių erdvė, kūrybiškos eko edukacijos, aktyvi ir įtrauki 

Atviros jaunimo erdvės veikla, ypatinga bibliotekos misija rūpinantis režisieriaus Juozo Miltinio palikimu, pristatyta klubų veikla. 

Panevėžio regiono bibliotekų paslaugas ir projektus pristatė Anykščių, Kupiškio, Molėtų rajonų ir Panevėžio E. Mezginaitės 

bibliotekų vadovai ir specialistai, su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veikla su pažindino šios asociacijos 

prezidentė.

8. Dalyvauta partnerystėje projekte „Nordic-Baltic Storytelling Network“, kurio tikslas Šiaurės ir Baltijos šalių pasakojimo tinklo 

sukūrimas. Projekto metu partneriai dalinasi patirtimi apie pasakojimo taikymą edukacijoje, regionų plėtrai, socialinei atskirčiai 

mažinti. Projekto vykdytojas – The Land of Legends, Švedija. Projekto partneriai: The Hilmar Alexandersen Foundation, 

Norvegija; Latvijas stāstnieku asociācija, Latvija ir Apskrties biblioteka. Ataskaitiniais metais dalyvauta virtualiame projekto veiklų 

planavimo susitikime ir 2. d. pasakojimo tinklo susitikime Danijoje (virtualiai).

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant biblioteka, 

skaičius (vnt.)

7 8

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl 

neplanuotai pateikto ir finansuoto Erasmus+ 

akreditacijos projekto, kurio veikloms poreikį 

išsakė regiono SVB vadovai ir specialistai 

kūrybinių sesijų Anykščiuose ir Rokiškyje 

metu.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

biblioteka, skaičius (vnt.)



8Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

veikla, rengiamos Lietuvą reprezentuojančios leidinių parodos.



14963

302966

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Sudarytos galimybės 2 jaunuoliams dalyvauti savanoriškoje veikloje Apskrities bibliotekoje, įgyvendint nacionalinį tęstinį 

projektą „Atrask save“ , bendradarbiaujant su „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ir pasirašant dvišales ir trišales sutartis;

2. Skatintas savanorių įsitraukimas ilgalaikę ir trumpalaikę savanorystę. 7 savanoriai Kūrybiškumo ir biblioterapijos vasaros 

stovyklos jaunimui „Kėdes į lauką“ metu prisidėjo veiklomis, organizuojant veiklas stovyklos dalyviams (139 dalyviai). Taip pat 

prisidėjo prie Apskrities bibliotekos organizuotų pilietinės iniciatyvos „Geltona banga“ įgyvendinimo, idėjų socialinėms rubrikoms 

generavimo ir patrauklaus turinio jaunimui kūrimo.

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

9 9 100%

103

103

21

81

82

6

10

1455000

116600

IV. Rinkodara:

1. Ataskaitiniais metais, siekiant gerinti bibliotekų įvaizdį ir prisidėti prie Lietuvai reikšmingų veiklų, įvykių, įgyvendintos 2 

pilietinės iniciatyvos: Eurovizijos palaikymo ir pozityvumo akcija „Geltona Banga“ ir „Petys už laisvę“. Siekiant didinti Apskrities 

bibliotekos ir nustatytos teritorijos bibliotekų (paslaugų ir produktų) matomumą, vykdytos 3 komunikacijos kampanijos: „Vasara 

su knyga“; „Vasaros knygų fiesta“; „Biblioteka visiems“.

2. Atliktas vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas (remiantis Kultūros ministerijos patvirtinta Kultūros įstaigų 

vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika). Tyrimo duomenys atskleidė, kad 77 proc. vartotojų yra 

visiškai ar labiau patenkinti Apskrities bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Remiantis tyrimo duomenimis sudarytas „Priemonių, 

gerinančių bibliotekos paslaugų prieinamumą ir vartotojų pasitenkinimą planas“.

3. Atliktas tyrimas „Vaikų literatūros skyriaus lankytojo portretas“. Tyrimo tikslas - gerinti vaikams ir jaunimui, jų tėvams ir 

globėjams, su šiomis tikslinėmis grupėmis dirbantiems specialistams teikiamų paslaugų pasiūlą, kokybę ir prieinamumą. Gauti 

rezultatai panaudoti investicinio projekto koncepcijos kūrimui ir prisidės  Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus paslaugų 

tobulinimo ir populiarinimo.

4. Organizuotos 6 kūrybinės sesijos su įvairaus amžiaus vaikus ugdančiais ugdymo pedagogais, kuriose dalyvavo 10 ugdymo 

įstaigų (2 lopšeliai/darželiai, 5 progimnazijos, VšĮ „Debesų kiemas“, Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio regos 

centras „Linelis“). Sesijos organizuotos, siekiant išsiaiškinti edukacinių programų temų, užsiėmimų formų, trukmės ir 

komponentų aktualumą bei poreikį skirtingų dalykų mokymo pedagogams.

5. Apskrities biblioteka socialiniame tinkle „Facebook“ administravo 4 paskyras, socialiniame tinkle „Instagram“ 2 paskyros, 1 

Youtube kanalas. Tikslingai rengtos  patrauklios publikacijos ir kita aktuali informacija socialiniuose tinkluose – paviešinta 1390 

publikacijų/informacijų, atsižvelgiant į tikslinėms auditorijoms aktualią informaciją. Sulaukta 92 proc. daugiau virtualių 

apsilankymų (2021 m. – 1050095) lyginant su 2020 metais.

93%

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto 

svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

100%9,309,3

96 94Užimtų pareigybių dalis (proc.)I. Personalo valdymas:

1. Remiantis 2020 metais atliktu Apskrities bibliotekos veiklos ir funkcijų vertinimu, ataskaitiniais metais su LR Kultūros 

ministerija suderinta ir Apskrities bibliotekos vadovo įsakymu patvirtinta nauja bibliotekos organizacinė struktūra ir pareigybių 

sąrašas. Atnaujinta struktūra pristatyta bibliotekos profesinės sąjungos ir Darbo tarybos atstovams. 

2. Užtikrinant Apskrities bibliotekos veiklos procesų tobulinimą, 2021 m. nubraižyta, aprašyta ir nuosekliai dirbta su šiais 

procesais:

- Regioninių darbo grupių veiklos koordinavimas sprendžiant aktualius bibliotekų veiklos klausimus procesas;

- Edukacinės PAVB veiklos kokybės užtikrinimo organizavimo procesas;

-  EEE projekto knygų kolekcijos sudarymo ir fizinės sklaidos organizavimo regiono bibliotekų tikslinėms grupėms procesas;

- Mentorių pagalbos organizavimas PAVB darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir veiklos kokybės užtikrinimui procesas. 

Parengti šių 4 procesų tobulinimo veiksmų planai 2021-2022 metams. Pradėtos įgyvendinti procesų tobulinimo veiksmų 

planuose nusimatytos priemonės. 

2021 m. PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriuje įsteigta pareigybė, kurios paskirtis apima bibliotekos veiklos 

procesų tobulinimo koordinavimą PAVB bei kokybiškos regioninių darbo grupių veiklos organizavimo užtikrinimą;

3. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą  4 Apskrities bibliotekos 

darbuotojai dalyvavo 30 ak. val. mokymuose tema „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų 

saugai ir sveikatai“. Dar 95 darbuotojai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose tema „Darbo saugos ir gaisrinės saugos praktiniai 

mokymai“ .

4. Ataskaitiniais metais vyko natūrali darbuotojų kaita. Darbinę veiklą pradėjo 8 darbuotojai, ją baigė ir darbinius santykius 

nutraukė 10 darbuotojų, kurių 3 - profesionalūs bibliotekininkai.

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

100% Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš 

jų:

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

98% Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

0,24 0,26

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų 

darbo užmokesčiui (eurai)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius 

(vnt.)

2 2



Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

83 92,23 111% 95 Vertinimo kriterijus viršytas dėl organizuotų 

nuotolinių mokymų darbo saugos ir gaisrinės 

saugos tema.

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

24,27 20,87 86% 2150 Vertinimo reikšmė nepasiekta, nes dalis 

darbuotojų turėjo galimybę dalyvauti 

nemokamuose mokymuose. Nebuvo nupirkti 

planuoti pedagoginių-psichologinių žinių 

mokymai grupei darbuotojų.

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Apskrities bibliotekos darbuotojams sudarytos galimybės tobulinti profesines, bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, kurios 

reikalingos kasdienėje profesinėje veikloje ar kuriant naujas paslaugas visuomenei ir regiono savivaldybių viešosioms 

bibliotekoms. Apskrities bibliotekos specialistai gilino žinias įgyvendinant Apskrities bibliotekos projektinę veiklą, ar dalyvaujant 

kitų įstaigų, organizacijų  organizuotuose kvalifikaciniuose renginiuose. Kvalifikacijos kėlimui apskrities bibliotekos specialistai 

skyrė 3019,5 val., kurių net 38 proc. (1151 val.) skirta nuotoliniam mokymuisi.

Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ profesinių kompetencijų tobulinimo ir kūrybinių inovacijų programoje (33 val.) „Atvirumo 

menas“, dalyvavo 19 darbuotojų; administracija ir skyrių vadovai (12 darbuotojų) dalyvavo tęstinėje, trečiojoje, UAB 

„Organizacijų vystymo centras“ (OVC Consulting) kompetencijų tobulinimo sesijoje „Procesų tobulinimas“ (4 val.); administracija 

ir skyrių vadovai (12 darbuotojų) dalyvavo nuotolinėje XI – oje mokslinėje-praktinėje Lietuvos psichologų sąjungos organizacinės 

psichologijos konferencijoje „ORGANIZACIJŲ VYSTYMO IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI“ (8 val.). 

2. 25 Apskrities bibliotekos specialistai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami kontaktiniuose ir nuotoliniuose tarptautiniuose 

profesiniuose renginiuose: projekto Erasmus + programos projekto „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų 

idėjoms,3“ darbo stebėjimo vizite Saragosos viešojoje bibliotekoje (Ispanija) ir paskojimų mokymų centre The Village Storytelling 

(Škotija), projekto „Storytelling for the audiences of Lithuanian libraries“ („Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekoms“) 

Latvijos ir Švedijos profesionalių pasakotojų mokymuose (nuotoliniai), projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas 

Lietuvos bibliotekoms“ 5 dienų pasakojimo meno ir metodų mokymuose/stovykloje (Molėtų raj.), virtualiuose istorijų pasakojimo 

mokymuose (lektorė Rose Marie Lindfors) ir kt.  

3. 32 Apskrities bibliotekos specialistai parengė ir perskaitė 35 pranešimus konferencijose, seminaruose ir minėjimo renginiuose 

ir parengė ir paviešino 33 publikacijas Lietuvos svetainėse, portaluose, spausdintuose leidiniuose, kurie atspindėjo Apskrities 

bibliotekos veiklą, naujas paslaugas ir produktus, tiriamąją veiklą ir kt. 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)



3338,11

0

0

2212,23

358330

2184,11

14557,74

6262,34

0

0

0

0

63,8

180957

0Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų 

ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Siekiant pritraukti lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių, ataskaitiniais metais pateiktos 34 projektinės paraiškos įvairiems 

fondams. Pritraukto projektinio finansavimo  lėšos sudarė 358330 Eurų. 

2. Apskrities bibliotekos teikiamos mokamos paslaugos viešintos interneto svetainėje ir soc. tinkluose. Bendradarbiauta su 

Panevėžio plėtros agentūra, kurios interneto svetainėje pradėta viešinti informaciją apie Apskrities bibliotekos erdvių nuomos 

galimybes ir sąlygas. 

3. Ataskaitiniais metais sudaryta 10 patalpų nuomos sutarčių su  įvairiais visuomenės subjektais, verslu ir kt.

4. Ataskaitiniais metais 79 proc. augo lėšos įkainuotos iš gautos paramos paslaugomis ir turtu. Taip pat 4,5 proc. augo parama 

pinigais.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas 

paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu 

(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas 

prekes (eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)

6000 5550,34 93%

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 375071,85 122%

Įstaigos valdomų ar naudojamų 

pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

32 29,19 110%

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Rodiklis viršitas, nes parengtos paraiškos ir 

gautas finansavimas iš: 2014–2021 Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų programos „Kultūros 

prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio 

švietimo stiprinimas“ projektui "Inovatyvūs 

Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka", Projekto Nr.  

LT04-1-KM-K01-019, bei „Erasmus +“ 

programos akreditacija 2021–2027 m. 

laikotarpiui (I etapas 2021-2022)

308494

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

Gauta parama pinigais (eurai)

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Atlikti visi reikalingi veiksmai ir procedūros dėl Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai 

priklausančių patalpų (Respublikos g. 26-4, Panevėžys) perdavimo Turto bankui nuo 2022 rugsėjo 1 d.

2. Atliktas avarinės būklės priešgaisrinio vandentiekio dalies remontas Apskrities bibliotekos pastate (Respublikos g. 14, 

Panevėžys);

3. Atnaujintos rūbinės patalpos: atnaujintas rūbinės apšvietimas, grindų danga, įrengtos savitarnos kabyklos ir spintelės (150 

vietų). Atlikti pertvarkymai leido šias patalpas pritaikyti maksimaliam vartotojų patogumui ir saugumui;

4. Atlikta bibliotekos pastato (Respublikos g. 14, Panevėžys) sezoninė apžiūra pagal statybos įstatymo ir statybos techninio 

reglamento STR 1.03.07:2017 reikalavimus. Įvykdyti darbai: atnaujinta šiaurinėje pastato pusėje tarnybinių betono laiptų 

perdanga, uždėta nauja apsauginė danga; suremontuoti vakarinėje pastato pusėje medinių langų rėmai; sutvarkytos nesandarios 

elektros sujungimo dėžutės esančios ant stogo; knygų saugyklose pakeisti neveikiantys perdegę šviestuvai; sutvarkyti 

priešgaisriniai siurbliai (2 vnt); pakeistas skaityklos patalpose šviestuvo laikymo lynas; dalinai sutvarkytas tualetuose juntamas 

nemalonus kvapas; demontuotos nesaugios kopėčios esančios ant stogo.
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Bibliotekos direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

38% Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl 

neįvykusių įrangos ir baldų viešųjų pirkimų, 

kuriuos įtakojo papildomi paprastojo 

remonto darbai, užsitęsę ir nebaigti 

kapitalinio remonto darbai.

Investicijų projekto Y 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0! #DIV/0!

Vertinimo kriterijaus  reikšmė viršyta, nes 

dalis planuotų kontaktinių veiklų buvo 

perplanuotos į nuotolines ir dėl to mažėjo 

išvykų.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

2050

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)

1844,00 111%

Tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos, tenkančios 

vienam nuvažiuotam kilometrui 

(eurai)

0,24 0,26 91%

(Vardas Pavardė)

Jurgita Bugališkienė

Investicijų projekto „Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato 

modernizavimas“ bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

„Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“  (eurai)

Investicijų projekto Y  bendra vertė (eurai)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės 

(vnt.), iš jų:

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

Y  (eurai)

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

Koordinuoti ir kontroliuoti investicijų projekto „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato 

modernizavimas“ įgyvendinimo eigą ir užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą:

1. Pastato paprastojo remonto darbų įvykdymas - 100 proc. (įsisavinta 100 proc. lėšų), patalpų kapitalinio remonto darbų 

įvykdymas - 68 proc. (įsisavinta 55 proc. lėšų);

2.  Įrangos viešųjų pirkimų vykdymas perkeltas į 2022 metus dėl ataskaitiniais metais užsitęsusių patalpų kapitalinio remonto 

darbų vykdymo ir pradėtų vykdyti nenumatytų papildomų paprastojo remonto darbų. Viešųjų pirkimų dokumentai RFID sistemos 

įsigijimui 2022 m. sausio mėn. pateikti derinti CPVA.

3. Baldų viešasis pirkimas perkeltas vykdyti į 2022 metus dėl ataskaitiniais metais nebaigtų rangos darbų. Tik baigus inžinerinių 

tinklų įrengimą ir apdailą paaiškėjo tikslus patalpų aukštis, sienų plotis. Šie matmenys būtini kokybiškai baldų viešųjų pirkimų 

techninei specifikacijai parengti. Rangos darbų baigtumas yra svarbi sąlyga tinkamam baldų pirkimo įvykdymui. Baldų viešųjų 

pirkimų dokumentai bus pateikti CPVA derinti 2022 sausio mėn.

4. Iš dalies parengtas edukacinis turinys, skirtas investicijų projekte numatytiems rodikliams pasiekti. Parengtos 5 atskirų 

žaidimų, skirtų vaikams ir jaunimui nuo 0 iki 18 m. techninės specifikacijos viešajam pirkimui (detalizuoti idėjos, turinio 

aprašymai, techninei reikalavimai demonstravimo įrangai). Sukurtas žaidimų turinys apima interaktyvų skaitymo ir rašymo 

įgūdžių lavinimą (raidžių, skaičių ir garsų pažinimą, skiemenavimą), rašto raidos, knygos istorijos, knygos anatomijos pažinimą, 

savarankiškos informacijos paieškos bibliotekos fonduose ir kituose šaltiniuose įgūdžių lavinimą, emocijų pažinimą, tautinių 

švenčių tradicijos puoselėjimą siejant su literatūra. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai interaktyvių žaidimų išpildymui ir jų 

demonstravimo įrangai įsigyti 2022 sausio mėn. pateikti derinti CPVA.

Investicijų projekto  „Panevėžio 

apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekos pastato 

modernizavimas“ įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

100 37,75

II. Kilnojamo turto valdymas:

Apskrities biblioteka naudojosi dviem tarnybiniais automobiliais: VW Pasat (pagaminimo data: 2004. 05) ir  Opel Vivaro 

(pagaminimo data: 2008. 12.):

1. Ataskaitiniais metais atliktas automobilio Opel Vivaro būtinasis remontas: pakeisti tepalai, kuro siublys, vairo stiprintuvo 

kolonėlė, sutaisytas kondicionierius.

2. Atlikta privaloma automobilių techninė apžiūra, pratęsti draudimo polisai ir vykdytos kitos savalaikės transporto priemonių 

eksplotavimo ir priežiūros priemonės.


