
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. Plėsti alternatyvias paslaugas, užtikrinančias bibliotekos paslaugų prieinamumą esant ribojimams 

teikti paslaugas įprastu būdu 

Parengtas aukštos kultūrinės ir meninės vertės turinys 

(paslaugos, produktai), užtikrinantis alternatyvų 

prieinamumą (bekontaktį, iš dalies kontaktinį) prie 

bibliotekos paslaugų (parengtų kultūrinių, edukacinių 

veiklų (programa, paslauga, produktas), užtikrinančių 

bibliotekos paslaugų prieinamumą esant ribojimams 

teikti paslaugas įprastu būdu, skaičius, vnt.)

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 

998 patvirtintas 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LR kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 2. „Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas".                                                                                                                                                                          

2.1. Įsteigta vyr. metodininko regioninei veiklai 

pareigybė (parengtų ir direktoriaus įsakymu patvirtintų 

pareigybių skaičius, vnt.)

1

2.2. Įgyvendintos priemonės, skatinančios neformaliojo 

švietimo ir edukacines veiklas medijų ir informacinio 

raštingumo srityje (įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.)

2

2.3.  Įgyvendintos priemonės, skatinančios kraštotyros 

darbą bibliotekose taikant inovatyvius sprendimus 

(įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.)

2

ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

2. Stiprinti ir plėsti apskrities bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 

665 patvirtinta LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS STRATEGIJA                                                                                                           

                                                                                                                         

LR kultūros ministro valdymo srities prioritetai „1. Kultūros vaidmens 

stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje“; 2. „Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“; 3. „Integralios kultūros 

paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas“  



3. Didinti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų prieinamumą negalią turintiems 

asmenims, skatinti paslaugų plėtrą     

Parengtos ir įgyvendintos priemonės, didinančios 

viešųjų bibliotekų prieinamumą negalią turintiems 

asmenims:

1. Organizuoti teminiai kvalifikaciniai renginiai regiono 

bibliotekų specialistams.

2.  Organizuota konferencija „Biblioteka visiems“, skirta 

bibliotekų atvirumo ir paslaugų integralumo 

koncepcijos plėtojimui.

3. Įgyvendintos priemonės, didinančios viešųjų 

bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir 

kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims:

3.1. Regiono SVB įgyvendinta universali edukacinė 

skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“; pritaikyta 

specialiųjų poreikių asmenims (tarp jų ir ASS 

turintiems);

3.2. parengti  sensoriniai žemėlapiai. 

4. Įgyvendintas priemonių paketas, skirtas plėsti 

paslaugas senyvo amžiaus žmonėms regiono viešosiose 

bibliotekose:

4.1. parengtas ir išleistas metodinis  leidinys „Garsinių 

skaitymų senyvo amžiaus žmonėms, turintiems 

atminties sutrikimų, organizavimo metodika 

bibliotekose“;

4.2. įsigyti ir perduoti Regiono SVB teminiai priemonių 

rinkiniai; 

4.3. Regiono  SVB organizuoti garsiniai skaitymai senyvo 

amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų, 

pagal ŠAVB parengtą metodiką.

5. Įgyvendintos priemonės, skatinančios visuomenės 

informuotumą, negalios pažinimą ir toleranciją.

 (įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.)

5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 

665 patvirtinta LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS STRATEGIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LR kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos 

plano 01-08 programa „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, 

istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir 

aktualizavimas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01 programos tikslas „Gerinti informacijos išteklių visuomenei 

prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas"   

Įgyvendinama pagal 01-01-04 priemonę „Aprūpinti bibliotekas 

socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga 

ir priemonėmis“                                                                           Atitinka 

LRV programos kultūros dalies 3 ir 4 prioritetinius projektus bei LRV 

programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginį 

darbą 2.2 „E.kultūra“ ir svarbiausias veiklas „Teikiamų kultūros 

paslaugų netolygumų Lietuvos regionuose mažinimas".                                    

LR kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 2. „Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.1. Įsteigta specialisto darbui su jaunimu pareigybė 

(įsteigtų pareigybių skaičius, vnt.)

1

4.2. Įrengta speciali erdvė, pritaikyta veikloms su 

jaunimu (vnt.)

1

4.3. Organizuoti teminiai kvalifikaciniai renginiai  

bibliotekų specialistams (įgyvendintų kvalifikacinių 

renginių skaičius, vnt.)

4

5.1. Parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas 

„Edukacinių programų rengimo, vertinimo ir kokybės 

užtikrinimo tvarkos aprašas“ (pagal patvirtintą tvarką 

įvertintų ir patvirtintų instituciniu lygiu edukacinių 

programų skaičius, vnt.)

10

5.2. Įgyvendinta 2020 m. patvirtinta Kompetencijų 

ugdymo programų rengimo, vertinimo ir kokybės 

užtikrinimo tvarka (pagal patvirtintą tvarką įvertintų ir 

patvirtintų instituciniu lygiu kvalifikacinių mokymo 

programų skaičius, vnt.)

5

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. IX-

1871 patvirtintas Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų 

įstatymas.                                                                                                                         

LR kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 2. „Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"

4. Skatinti paslaugų jaunimui plėtrą

5. Diegti bibliotekoje veiklos kokybę užtikrinančius sprendimus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. ĮV-344 patvirtintos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 

2016–2022 metams                                                                                   

LR kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 2. „Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"                                                                   



Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

1217,0 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1095,0 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348 patvirtintas  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2021–2023 

METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS                                                                                                                                                                                                                   

1 strateginis tikslas: P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S

Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę ir plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas                                                                                                                                                                                                                                                     

01-07 programa Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas                                                                                                                                                                                                                 

Programos tikslas: Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną                                                                                                                                                                     

01-01 Uždavinys: Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą                                                                                             

01-01-06 Priemonė: Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną                                                                                                       

01-08 Programa: Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas                                                                                                         

Programos tikslas:  Gerinti informacijos išteklių visuomenei prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas                                                                                             

01-01 Uždavinys:  Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą                                                                                                                                           

01-01-01 Priemonė: Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais

01-01-03 Priemonė: Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą

01-01-04 Priemonė: Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis



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.)

7 P. Sprindžiukaitė, vyresn. metodininkė

Bibliotekininkams skirtuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose apmokytų nustatytos 

teritorijos bibliotekininkų dalis (proc.)

85 S. Juzėnienė, vyr. metodininkė

P. Sprindžiukaitė, vyresn. metodininkė

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių 

savivaldybių viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

5 R. Baristaitė, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir 

skaitmeninimo skyriaus vedėja

II. Skaitmeninimas:

1. Atlikti suskaitmeninto turinio įveiklinimo Regiono SVB vertinimą (apklausa);

2. Parengti ir įgyvendinti ne mažiau kaip vieną kvalifikacinę priemonę šia tematika (pvz., 

seminaras, konferencija, metodinis leidinys ar pan.);

2. Įgyvendinti tęstinį projektą VEPIS, užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumą 

regione ir 11 Šiaulių regiono bibliotekų;

3. Nuskenuoti 830 objektus VEPIS projektui (t. s. Regionui 524) 1942 – Bibliotekos 

kolekcijai (1792 – periodika, 150 – knygos ženklai EMF), 1 pagal skaitmeninimo paraišką 

(Pakruojo r. viešoji biblioteka), iš viso 2773;

4. Pristatyti regiono specialistams vartotojams skirtą edukacinę programą „Epaveldas: 

mokslui, darbui ir laisvalaikiui“ ir programą „Virtualių parodų rengimo galimybės 

panaudojant skaitmeninį turinį“;

5. Organizuoti kvalifikacinius renginius: „Kultūros paveldo kolekcijų atnaujinimas ir 

objektų atranka skaitmeninimui. Asmens duomenų, autorių ir gretutinių teisių apsauga“, 

stažuotė „Kaip dirbti su Skaitmeninimo centro įranga: negatyvų skeneriu, skeneriu 

„Bookeye“

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

1. Analizuoti 2020 m. Regiono bibliotekų veiklą, remiantis statistiniais rodikliais, parengti 

apžvalgą, pristatyti Regiono bibliotekų tarybos posėdyje;

2. Vykdyti tiriamąją veiklą: Šiaulių regiono bibliotekų veiklos karantino metu (apklausa),  

bibliotekų kraštotyrinės veiklos turinio analizė; Regiono mokyklų bibliotekų taikomos priemonės, 

skatinančios moksleivių medijų ir informacinį raštingumą (apklausa); skatinimo skatinimo veiklų 

regiono bibliotekose analizė; mokyklų bibliotekų medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

veiklos (apklausa);

3. Teikti konsultacijas skaitmeninimo, LIBIS, informacinio raštingumo, projektų rengimo, 

komunikacijos organizavimo ir kt. klausimais;

4. Rengti ir įgyvendinti kvalifikacinius projektus: tarptautiniai (2 perkelti iš 2020 m.), darbo su 

jaunimu, personalo valdymo, medijų ir informacinio raštingumo, kraštotyros srityse (2);

5. Įgyvendinti mokymus pagal parengtas mokymo programas (15, iš jų naujai parengtų – 2) ir 

stažuotes (5) išteklių valdymo, projektų valdymo, informacinio raštingumo, medijų raštingumo, 

skaitmeninimo, LIBIS ir kt. temomis;

6. Rengti metodines priemones ir rekomendacijas (2): Garsinių skaitymų senyvo amžiaus 

žmonėms, turintiems atminties sutrikimų, organizavimo metodika bibliotekose, metodinės 

rekomendacijos apie vartotojų poreikių tyrimų organizavimą; 

7. Įgyvendinti bendrus kultūrinius edukacinius projektus (3): „Kiemai“, „Idėjų greitintuvas“; 

„KRONAS“;

8. Pristatyti edukacinių programų metodikas:  „Epaveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui“,

„Ekslibriso kūrimas“, Emocinio intelekto lavinimas su muzikos instrumentais, Emocinio intelekto 

lavinimas su edukaciniais žaislais kimočiais; 

9. Koordinuoti nacionalines programas ir projektus (5): skaitymo skatinimo akcija „Skaitymo 

iššūkis“, skaitmeninimo projektas VEPIS, LNB kvalifikaciniai projektai (3) „Efektyvus Lietuvos 

viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo 

kokybę“, „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, 

„Biblioterapijos taikymas bibliotekose“;

10. Organizuoti bendras veiklas įgyvendinant KM priemonę „APRŪPINTI BIBLIOTEKAS SOCIALINĖS 

BEI INFORMACINĖS ATSKIRTIES GYVENTOJŲ GRUPĖMS SKIRTA ĮRANGA IR PRIEMONĖMIS“ ;

11. Organizuoti regioninius pasitarimus su mokyklų bibliotekų specialistais (6)



Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro 

paslaugomis, dalis (proc.)

11 R. Baristaitė, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir 

skaitmeninimo skyriaus vedėja

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų 

užklausų dalis (proc.)

98 L. Naujokienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais (proc.)

2,9 L. Naujokienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo 

surinkimo pilnumas (proc.)                        

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

0

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

0

III. Dokumentų fondas:

1. Atnaujinti bibliotekos fondą aktualiais kultūrinę ir meninę vertę turinčiais dokumentais, 

užtikrinti informacijos apie naujai gautus dokumentus sklaidą (kultūrinius renginius, 

parodas, virtualias parodas ir t. t.);  

2. Siekiant padaryti prieinamą gausų ŠAVB šakinės  literatūros fondą ne Šiauliuose 

gyvenantiems vartotojams ir atsižvelgiant į tai, kad Regiono SVB  fondų didesnę dalį 

sudaro grožinė literatūra, formuoti šakinės literatūros temines knygų kolekcijas ir perduoti 

jas per TBA naudoti Regiono SVB (2);

3. Vykdyti aukštos meninės ir kultūrinės vertės tęstinius skaitymo skatinimo projektus ir 

programas, orientuotas į įvairias tikslines grupes: „Šiaulių knygų mugė“ (VI),  „Kultūra ant 

slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ (II), „Knygvežiukas“, „Didysis knygos pristatymo 

konkursas“ ir kt., esant poreikiui taikyti alternatyvias įgyvendinimo formas; 

4. Įgyvendinti priemones, stiprinančias duomenų bazių panaudą Regiono bibliotekose 

(parengti mokymo programą regiono bibliotekų specialistams (SVB ir mokyklų), parengti 

mokymo programą aukštesniųjų klasių moksleiviams, vesti mokymus ir edukacinius 

užsiėmimus);

5. Plėsti alternatyvias paslaugas, užtikrinančias prieigą prie dokumentų fondo: išdavimas 

per knygomatus, paslauga „Knygos į namus“ 

II. Skaitmeninimas:

1. Atlikti suskaitmeninto turinio įveiklinimo Regiono SVB vertinimą (apklausa);

2. Parengti ir įgyvendinti ne mažiau kaip vieną kvalifikacinę priemonę šia tematika (pvz., 

seminaras, konferencija, metodinis leidinys ar pan.);

2. Įgyvendinti tęstinį projektą VEPIS, užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumą 

regione ir 11 Šiaulių regiono bibliotekų;

3. Nuskenuoti 830 objektus VEPIS projektui (t. s. Regionui 524) 1942 – Bibliotekos 

kolekcijai (1792 – periodika, 150 – knygos ženklai EMF), 1 pagal skaitmeninimo paraišką 

(Pakruojo r. viešoji biblioteka), iš viso 2773;

4. Pristatyti regiono specialistams vartotojams skirtą edukacinę programą „Epaveldas: 

mokslui, darbui ir laisvalaikiui“ ir programą „Virtualių parodų rengimo galimybės 

panaudojant skaitmeninį turinį“;

5. Organizuoti kvalifikacinius renginius: „Kultūros paveldo kolekcijų atnaujinimas ir 

objektų atranka skaitmeninimui. Asmens duomenų, autorių ir gretutinių teisių apsauga“, 

stažuotė „Kaip dirbti su Skaitmeninimo centro įranga: negatyvų skeneriu, skeneriu 

„Bookeye“



Apmokytų gyventojų skaičius (žm.), iš jų: 500 L. Naujokienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius (žm.) 180 L. Naujokienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

1000 I. Petkūnaitė, vyr. metodininkė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

4000 I. Petkūnaitė, vyr. metodininkė

V. Apsilankymai:

1. Įgyvendinti aukštos meninės ir kultūrinės vertės projektus, organizuoti renginius, 

svarbių datų minėjimus, akcijas, teikti edukacines ir mokymosi paslaugas ir kt.;

2. Kurti ir įgyvendinti alternatyvias paslaugas ir produktus, skatinančius bibliotekos 

prieinamumą įvairioms tikslinėms grupėms, veikiant ribojimams teikti paslaugas įprastu 

būdu;

3. Efektyviai formuoti bibliotekos išteklių fondą ir įgyvendinti sklaidos ir skaitymo 

skatinimo veiklas;

4. Stiprinti rinkodarinę komunikaciją, siekant skatinti naudotis bibliotekos paslaugomis ir 

produktais

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 220 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1. Vykdyti kompiuterinio raštingumo mokymus  pagal 5 mokymo programas gyventojams, 

tarp jų 4 virtualios, teikti skaitmenines konsultacijas gyventojams, vesti ekskursijas, rengti 

mokomąsias vaizdines priemones (filmukai, instrukcijos ir pan.); 

2. Parengti medijų ir informacinio raštingumo mokymo programą gyventojams;

3. Organizuoti edukacijas pagal jau esamas edukacines programas (41 (iš jų 24 „Sensorinių 

skaitymų“ istorijos), įvairioms tikslinėms grupėms; 

4. Rengti ir vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo meninio ugdymo programas;

5. Rengti NAUJAS edukacines programas ir naujas edukacinių programų temas (17, iš jų 

virtualios 12) įvairioms tikslinėms grupėms: 

literatūrinis žaidimas  „Skaitantis žmogus“ (1), pabėgimo kambarys „Svečiuose pas Povilą 

Višinskį“ (1), „Paslaptingos lietuvių mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ (1), „Pajusk pasaką“ 

(1), knygų skirtuko dirbtuvės „Metų laikai“ (1);

Virtualios: virtualus uždavinynas „Istorijos seklys: Sausio 13-osios reliktai“ (V, 1), virtualus 

pabėgimo kambarys (projektui gavus finansavimą (V, 1), „Paslaptingos lietuvių mitinės 

būtybės ir kur jas rasti?“ (1), „Tu gali kurti komiksus!“ (V, 1), Literatūrinė viktorina „Ar 

skaitei?“ (V, 1), „Šiaulių miesto ir krašto istorija dokumentiniuose vaizdo įrašuose“ (V, 1), 

„Mano jausmų muzika“ (V, 1), „Spalvos“ (V, 1), emocinio ugdymo programa „Kimočiai“ (V, 

1), „Lietuvių liaudies pasakos“ (V, 1), „Lietuvos miško gyvūnai ir jų paslaptys“(V, 1), 

„Pasakų dirbtuvės“ (V, 1);

6. Edukacinės programos, pritaikytos negalią turintiems asmenims (9): Garsiniai skaitymai 

senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų (1), „Sensoriniai skaitymai“ (1 / 

24 istorijos), „Spalvos“ (1), „Kimočiai“ (1); „Mano jausmų muzika“ (1), „Muzikos 

instrumentų pasaulyje“ (1), „Vienas atspaudas“ (1), „Šiaulių krašto ir miesto istorija 

dokumentiniuose filmuose" (fizinę negalią turintiems) (1), „Inovatyvių technologijų 

labaratorija: virtuali ir papildyta realybė spec. poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams 

naudojant „CoSpaces Edu“ (1)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS



Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 28 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

6 I. Petkūnaitė, vyr. metodininkė

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

12 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

II. Tarptautiškumas:

1. Įgyvendinti tarptautį kvalifikacinį projektą  „Youth is stranger than fiction” (Erasmus+ 

KA1). 2020 m. buvo parengtas mokymų turinys. Mokymų organizavimas buvo atidėtas 

2021 m. 

2. Įgyvendinti tarptautinį kvalifikacinį projektą „Dungeons and Librarians: the Quest for 

Gamified Reading Promotion in Youth“ (Erasmus+ KA1). Finansavimas gautas 2020 m., 

įgyvendinimas atidėtas 2021 m. 

3. Bendradarbiauti su užsienio šalių ambasadomis (projektinis finansavimas, parodų 

rengimas ir kt.).  

4. Bendradarbiauti su JAV ambasada ir organizuoti:

teminius virtualius tarptautinius pokalbius tarp JAV ir Lietuvos moksleivių; 

renginių ciklą „Meet America“;

paskaitų ciklą „Study in the USA“ ir kt. 

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant biblioteka, skaičius 

(vnt.)

2 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

G. Jazdauskas, kultūros projektų vadovas

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

Plėsti bendradarbiavimą su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis bei institucijomis, NVO, 

verslo atstovais. Ypatingas dėmesys – organizacijos, atstovaujančios įvairią negalią 

tunrintiems asmenims, jaunimo organizacijoms 

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

85 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

I. Paslaugos:

1. Kurti naujas fizines paslaugas (produktus): 

orientavimosi žaidimas „Dėk į kojas“ (1) (projektui gavus finansavimą), stalo žaidimas 

KRONAS (1), keliaujančios edukacinės dėžutės šeimoms (1), literatūrinis žaidimas  

„Skaitantis žmogus“ (1), pabėgimo kambarys „Svečiuose pas Povilą Višinskį“ (1), 

„Paslaptingos lietuvių mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ (1), „Pajusk pasaką“ (1), knygų 

skirtuko dirbtuvės „Metų laikai“ (1);

2. Kurti naujas virtualias paslaugas (produktus): virtualus uždavinynas „Istorijos seklys: 

Sausio 13-osios reliktai“ (V, 1), virtualus pabėgimo kambarys (projektui gavus finansavimą 

(V, 1), „Paslaptingos lietuvių mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ (V, 1), „Tu gali kurti 

komiksus!“ (V, 1), Literatūrinė viktorina „Ar skaitei?“ (V, 1), „Šiaulių miesto ir krašto 

istorija dokumentiniuose vaizdo įrašuose“ (V, 1), „Mano jausmų muzika“ (V, 1), „Spalvos“ 

(V, 1), emocinio ugdymo programa „Kimočiai“ (V, 1), „Lietuvių liaudies pasakos“ (V, 1), 

„Lietuvos miško gyvūnai ir jų paslaptys“(V, 1), „Pasakų dirbtuvės“ (V, 1); virtualios parodos 

(5): 1. Prof. V. Rimkui skirtų ekslibrisų paroda. 2. „Šiaulių naujienoms“ – 80. 3. P. Višinskio 

paminklui – 30. 4. Šiaulių televizijos kūrėjui L. Gudinavičiui – 75. 5. ŠDT – 90;

3. Kultūros paso (6) ir kultūros krepšelio paslaugos (9), iš jų virtualios (4). 

4. Kurti naujas (pritaikyti esamas) paslaugas (produktus) negalią turintiems asmenims: 

garsiniai skaitymai senyvo amžiaus žmonėms (1), vaizdinių-garsinių knygų ciklas autizmo 

spektro ir kitų kognityvinių, mokymosi ir skaitymo sutrikimų turintiems vaikams (1), 

sensoriniai žemėlapiai  Regiono bibliotekoms (12). Teikti paslaugas pagal jau turimas 

programas, pritaikytas įvairią negalią turintiems asmenims (8), paslauga „Knygos į namus“ 

(1)



IV. Rinkodara:

1. Atlikti tyrimą  „ŠAVB vartotojų pasitenkinimas bibliotekos paslaugomis“;

2. Parengti ŠAVB rinkodaros ir komunikacijos strategiją; 

3. Vykdyti apgalvotą, tikslingai planuojamą rinkodarinę komunikaciją, rengti visoms 

reikšmingoms bibliotekos iniciatyvoms ir projektams atskirus rinkodaros ir komunikacijos 

planus; 

4. Rengti informacinius leidinius, reprezentuojančius bibliotekos veiklą (žurnalas „Aušros 

alėja“ (2 numeriai), straipsnius, panešimus, žinutes; 

naudoti įvairius sklaidos kanalus ir formas;

5. Administruoti bibliotekos interneto svetainę, interneto svetainę „Biblioteka visiems“ 

https://www.bibliotekavisiems.com/, Regiono bibliotekų tinklaraštį.                               6. 

Atlikti tyrimą „Šiaulių regiono bibliotekų rinkodaros veiklų vertinimas", parengti 

rekomendacijas, pristatymą

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 1 K. Kulikauskienė, vyr. metodininkė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Esant poreikiui dalyvauti kaip priimančiai organizacijai projektuose ir programose, taip 

pat ir tarptautinėse ir organizuoti ilgalaikes savanorių veiklas;

2. Organizuoti trumpalaikes savanorių veiklas pagal bendradarbiavimo sutartis su 

švietimo įstaigomis;

3. Bendradarbiauti su organizacijomis, atstovaujančiomis negalią turintiems asmenims, 

sudaryti sąlygas negalią turintiems asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje bibliotekoje

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)

20 I. Petkūnaitė, vyr. metodininkė



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 95 B. Maskuliūnas, direktorius

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,2 B. Maskuliūnas, direktorius

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

9,5 B. Maskuliūnas, direktorius

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 60 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

20 B. Maskuliūnas, direktorius

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 12000 B. Maskuliūnas, direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 80000 B. Maskuliūnas, direktorius

I. Nekilnojamo turto valdymas:

Bibliotekos turtą planuojama naudoti pagal įstaigos numatytą pagrindinę veiklą.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

29,97 L. Feimanienė, Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėja

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

1100 L. Feimanienė, Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėja

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,17 L. Feimanienė, Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėja

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

Finansai
I. Planuojamos pritraukti papildomos lėšos:

– nuomojant patalpas, teikiant mokamas paslaugas pagal KM ptvirtintą sąrašą. 

– įgyvendinant projektus;

– teikiant kultūros paso ir kultūros krepšelio paslaugas.

Turtas

II. Kilnojamo turto valdymas:

Bibliotekos turtą planuojama naudoti pagal įstaigos numatytą pagrindinę veiklą.

I. Personalo valdymas:

1. Atlikti veiksmus, užtikrinančius vadovaujamos įstaigos kultūros ir meno darbuotojų 

atlyginimų padidinimą nuo 2021 m. sausio mėnesio.

2. Stiprinant bibliotekos regioninę veiklą, iš vidinių resursų įsteigti vyr. metodininko 

regioninei veiklai pareigybę; stiprinant bibliotekų veiklą, orientuotą į darbą su jaunimu, iš 

vidinių resursų įsteigti vyresn. bibliotekininko darbui su jaunimu pareigybę; stiprinant 

tiriamąją veiklą, iš vidinių resursų įsteigti tyrėjo pareigybę.

3. Optimizuojant ūkio valdymą, panaikinti eksploatacijos inžinieriaus pareigybę ir įsteigti 

0,5 elektriko pareigybės.

4. Užtikrinti sklandų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijų, priskirtų 

įstaigai, atlikimą.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

Sudaryti sąlygas bibliotekos darbuotojams tikslingai kelti kvalifikaciją dalyvaujant 

mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kt., taip pat ir nuotoliniu būdu.

Kvalifikacinių renginių tematika: paslaugų kūrimas ir teikimas asmenims, turintiems 

negalią, IKT taikymas bibliotekos veikloje, projektų valdymas, inovatyvių paslaugų 

kūrimas, komunikacija, rinkodara, kultūros paveldo skaitmeninimas ir įveiklinimas, 

andragogika, medijų ir informacinis raštingumas  ir kt. 

Kvalifikacijos tobulinimą vykdyti pasitelkus vidinius ir išorinius resursus.



- Investicijų projekto X  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

- -

Bibliotekos direktorius dr. Bronius Maskuliūnas

Investicijų projektai


