
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Plėsti Šiaulių ir Telšių apskričių bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo galimybes neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo srityje pasitelkiant tarptautinį mobilumą

Organizuotos kvalifikacijos tobulinimo tarptautinio mobilumo 

veiklos įgyvendinant „Erasmus+“ suaugusiųjų srities 

akreditaciją (įgyvendintų veiklų skaičius, vnt.)

4

LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 patvirtintas 2021–2030 m. 

Nacionalinis pažangos planas;  

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas; 

LR kultūros ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-284 patvirtinta Kultūros 

sektoriaus darbuotojų 2020–2022 m. kvalifikacijos tobulinimo programa

2.1. Įgyvendintos priemonės, skatinančios neformaliojo 

švietimo ir edukacines veiklas  medijų ir informacinio 

raštingumo srityje (įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.)

2

2.2. Įgyvendintos kvalifikacinės priemonės, stiprinančios 

viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijas organizuojant 

medijų ir informacinio raštingumo veiklas (priemonių skaičius, 

vnt.)

2

3.1. Įgyvendinti  inovatyvūs sprendimai, orientuoti į vaikų ir 

jaunimo skaitymo skatinimą (vnt.)
1

3.2. Parengta ir įgyvendinta ankstyvojo skaitymo skatinimo 

programa (programų skaičius, vnt.) 
1

3.3. Įgyvendintos kvalifikacinės priemonės, stiprinančios 

bibliotekų specialistų kompetencijas organizuojant skaitymo 

skatinimo veiklas (priemonių skaičius, vnt.)

3

3.4. Įgyvendintos nacionalinės (regioninės) skaitymo 

skatinimo programos (projektų, programų skaičius, vnt.)
3

4.1. Organizuoti garsiniai skaitymai senyvo amžiaus žmonėms 

Regiono bibliotekose (dalyvaujančių savivaldybių viešųjų 

bibliotekų skaičius, vnt.) 

6

ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

4. Skatinti „Biblioteka visiems“ koncepcijos įgyvendinimą Šiaulių ir Telšių apskričių bibliotekose

3. Stiprinti ir plėsti skaitymo skatinimo veiklas, didinti jų efektyvumą

2. Didinti gyventojų medijų ir informacinį raštingumą

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose modelis (2020); 

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetai: 

1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje, 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas; 

LR kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 08-001 

programos „Kultūra ir kūrybingumas“ 08-001-04-01-13 priemonė „Vykdyti 

gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas 

bibliotekose“. 

Atitinka LRV programos kultūros dalies 1, 3 ir 4 prioritetinius projektus, LRV 

programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginį darbą 2.1. 

Tvari kultūros ir švietimo sąveika, kuris įtrauktas į MP strateginių projektų portfelį, 

strateginį darbą 2.2. E.kultūra. 

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetai: 

1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje, 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas;

LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymu 

Nr. ĮV-746/V-83 patvirtinta Skaitymo skatinimo 2019–2024 m. programa

LR Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 781 patvirtinta  2021–2030 m. 

LR kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa;

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 



4.2. Įgyvendintos priemonės, didinančios protinę negalią 

turinčių suaugusiųjų MIR įgūdžius (įgyvendintų priemonių 

skaičius, vnt.)

1

4.3. Įgyvendintos priemonės, didinančios visuomenės 

informuotumą, negalios pažinimą ir toleranciją (įgyvendintų 

priemonių skaičius, vnt.)

3

5. Tobulinti bibliotekos organizacinę struktūrą, siekiant optimizuoti bibliotekos veiklą ir gerinti paslaugų 

kokybę

Suderinta ir bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

bibliotekos organizacinė struktūra (vnt.)
1

LR kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-344 patvirtintos 

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams;

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

1427,0 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1232,0 tūkst. eurų, turtui - 1,0 tūkst. eurų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

08-001 Programos „Kultūra ir kūrybingumas“ strateginis tikslas:  Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą 

08-001-04-01 Uždavinys: Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros

08-001-04-05 Uždavinys: Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje 

08-001-11-01 Uždavinys: Užtikrinti nacionalinio profesionalaus meno įvairovę ir sklaidą

4. Skatinti „Biblioteka visiems“ koncepcijos įgyvendinimą Šiaulių ir Telšių apskričių bibliotekose

LR Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 781 patvirtinta  2021–2030 m. 

LR kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa;

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 



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.)

9 P. Sprindžiukaitė, vyr. metodininkė

Bibliotekininkams skirtuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose apmokytų nustatytos 

teritorijos bibliotekininkų dalis (proc.)

98 P. Sprindžiukaitė, vyr. 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-Diamant, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir 

skaitmeninimo skyriaus vedėja

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro 

paslaugomis, dalis (proc.)

100 R. Baristaitė-Diamant, 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 D. Sargiūnienė, Informacijos išteklių valdymo skyrius 

Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo 

surinkimo pilnumas (proc.)                        

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]
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II. Skaitmeninimas

1. Užtikrinti regioninio skaitmeninimo centro veiklų tęstinumą:

1.1. atnaujinti centro įrangą;

1.2. vykdyti  kultūros paveldo objektų skaitmeninimui atranką ir suskaitmeninti 2711 objektų, iš jų 1812 bibliotekos 

kolekcijai ir 899 regiono bibliotekoms;

1.3. parengti atmintinę „Kultūros paveldo kolekcijų atnaujinimas ir objektų atranka skaitmeninimui. Asmens duomenų, 

autorių ir gretutinių teisių apsauga“ (1);

1.4. siekiant skatinti skaitmeninto turinio sklaidą, vesti mokymus „Virtualių parodų rengimo galimybės panaudojant 

skaitmeninį turinį“ ir teikti konsultacijas skaitmeninimo klausimais. 

2. Rengti virtualias parodas (4): paroda, skirta aktorei E. Danilevičiūtei-Dapšienei (1), paroda, skirta filmų kūrėjui A. 

Kulikauskui (1), parodos iš GBEF (2)

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:  Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai / darbai nustatytos 

teritorijos bibliotekų aptarnavimo tema

1. Analizuoti Regiono bibliotekų veiklą, parengti suvestinę veiklos apžvalgą, remiantis statistiniais rodikliais, pristatyti ją 

Regiono bibliotekų tarybos posėdyje.

2. Rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo priemones:

2.1. metodinės priemonės: atmintinė „Kultūros paveldo kolekcijų atnaujinimas ir objektų atranka skaitmeninimui. Asmens 

duomenų, autorių ir gretutinių teisių apsauga“ (1); 

2.2. teikti konsultacijas atnaujinto LIBIS katalogo ir portalo www.ibiblioteka.lt, projektų rengimo, MIR, neformaliojo 

švietimo, edukacinių paslaugų ir kt. klausimais;

2.3. įgyvendinti mokymus pagal ŠAVB specialistų parengtas mokymo programas (23 vnt.), iš jų naujai parengtų (4 vnt.), 

tarp jų ir virtualias (8 „Moodle“ vnt.), rengti stažuočių programas (2 vnt.);

2.4. rengti ir įgyvendinti kvalifikacinius projektus (5): jaunimo tematika (2 tarptautiniai perkelti iš 2021 m.), „Idėjų 

greitintuvas“ (1), skaitymo skatinimas (1), projektinė veikla (1).

3. Įgyvendinti bendrus kultūrinius edukacinius projektus (2): „Kiemai“, Šiaulių knygų mugė.

4. Įgyvendinti nacionalines (regionines) programas (projektus) (4): nacionalinė skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“ 

(1), Didysis knygų pristatymo konkursas (1), garsinių skaitymų senyvo amžiaus žmonėms įgyvendinimas viešosiose 

bibliotekose (1), MIR (1).

5. Skatinti viešųjų bibliotekų specialistų įtinklinimą (sensoriniai skaitymai, komunikacijos, LIBIS administratoriai, garsiniai 

skaitymai senyvo amžiaus žmonėms, DB administratoriai), organizuojant regioninius pasitarimus ir bendrus renginius (ne 

mažiau kaip 6 pasitarimai).

6. Organizuoti tarptautinio mobilumo veiklas įgyvendinant „Erasmus +“ (suaugusiųjų sritis) akreditaciją

III. Dokumentų fondas

1. Atnaujinti dokumentų fondą aktualiais kultūrinę ir meninę vertę turinčiais dokumentais, užtikrinti informacijos apie 

naujai gautus leidinius sklaidą, įgyvendinant kultūrinius renginius, parodas, tarp jų ir virtualias, skaitytojų klubo veiklas. 

Pristatyti skaitytojams šiuolaikines leidybos tendencijas rengiant profesionalias literatūrines rekomendacijas bei apžvalgas 

ir kt. 

2. Rengti ir įgyvendinti ankstyvojo amžiaus, šeimų skaitymo skatinimo programas. Ypatingą dėmesį skirti inovatyvių 

priemonių kūrimui siekiant skatinti jaunąją auditoriją skaityti.

3. Siekiant atverti gausų ŠAVB šakinės literatūros fondą ne Šiauliuose gyvenantiems vartotojams ir atsižvelgiant į tai, kad 

Regiono SVB fondų didesnę dalį sudaro grožinė literatūra, formuoti ir perduoti  Regiono SVB šakinės literatūros temines 

knygų kolekcijas (3 vnt.).

4. Tobulinti išteklių formavimą ir tvarkymą reglamentuojančius dokumentus: periodinių leidinių saugojimo terminų aprašą, 

rankraštinių dokumentų tvarkymo taisykles ir kt. 

5. Integruoti į fondus naujas kolekcijas: V. Rimkaus ir kt. 



Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]
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III. Dokumentų fondas

1. Atnaujinti dokumentų fondą aktualiais kultūrinę ir meninę vertę turinčiais dokumentais, užtikrinti informacijos apie 

naujai gautus leidinius sklaidą, įgyvendinant kultūrinius renginius, parodas, tarp jų ir virtualias, skaitytojų klubo veiklas. 

Pristatyti skaitytojams šiuolaikines leidybos tendencijas rengiant profesionalias literatūrines rekomendacijas bei apžvalgas 

ir kt. 

2. Rengti ir įgyvendinti ankstyvojo amžiaus, šeimų skaitymo skatinimo programas. Ypatingą dėmesį skirti inovatyvių 

priemonių kūrimui siekiant skatinti jaunąją auditoriją skaityti.

3. Siekiant atverti gausų ŠAVB šakinės literatūros fondą ne Šiauliuose gyvenantiems vartotojams ir atsižvelgiant į tai, kad 

Regiono SVB fondų didesnę dalį sudaro grožinė literatūra, formuoti ir perduoti  Regiono SVB šakinės literatūros temines 

knygų kolekcijas (3 vnt.).

4. Tobulinti išteklių formavimą ir tvarkymą reglamentuojančius dokumentus: periodinių leidinių saugojimo terminų aprašą, 

rankraštinių dokumentų tvarkymo taisykles ir kt. 

5. Integruoti į fondus naujas kolekcijas: V. Rimkaus ir kt. 



Apmokytų gyventojų skaičius (žm.), iš jų: 400 L. Naujokienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius (žm.) 50 L. Naujokienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

4000 I. Petkūnaitė, vyr. metodininkė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

1700 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. Efektyviai formuoti bibliotekos išteklių fondą ir įgyvendinti sklaidos ir skaitymo skatinimo veiklas.

3.Įgyvendinti efektyvią rinkodarinę komunikaciją, siekant skatinti naudotis bibliotekos paslaugomis ir produktais, stiprinti 

bibliotekos paslaugų naudojimosi stebėseną

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 220000 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 17 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

10 I. Petkūnaitė, vyr. metodininkė

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

13 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

II. Tarptautiškumas

1. Įgyvendinti tarptautinius kvalifikacinius projektus „Youth is Stranger than Fiction” (Erasmus+ KA1) ir 

„Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading Promotion in Youth“ (Erasmus+ KA1) / perkelta iš 

2021 m.

2. Bendradarbiauti su JAV ambasada ir organizuoti virtualius tarptautinius pokalbius tarp JAV ir Lietuvos 

mokinių (6), plėsti veiklą į Regiono bibliotekas.

3. Bendradarbiauti su Italijos ekslibrisų asociacija ir parengti parodą „Divine Comedy and Ex Libris“ 

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

Bendradarbiaujant su partneriais įgyvendinti kultūrines, edukacines, informacines veiklas. Skatinti verslo 

atstovų įsitraukimą į bibliotekos veiklas

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

80 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja

IV. Rinkodara

1. Įgyvendinti bibliotekos komunikacijos ir rinkodaros strategijos įgyvendinimo veiklos plane numatytas 

priemones. 

2. Analizuoti vartotojų poreikius ir pasitenkinimą atskiromis bibliotekos paslaugomis atliekant paslaugų 

vartojimo stebėseną

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

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos

1. Naujos (atnaujintos) fizinės paslaugos (produktai) (4): stalo žaidimas „Populistas“ (1), orientavimosi žaidimas mieste 

„Dėk į kojas“ (1), ankstyvojo skaitymo skatinimo renginių ciklas (programa) (1), „Šeimadieniai“ (1) ir kt. 

Naujos edukacinės programos (5): „Iškoduok freską“ (1), netradicinės anglų kalbos pamokos (1), istorijų kūrimas (1) 

„Kosmosas“ (1), „Metų laikai“ (1).

Leidybiniai produktai: Penkių Lietuvos ekslibriso kūrėjų parodų katalogas.

2. Naujos (atnaujintos) virtualios paslaugos (produktai) (7):

2.1. virtualios parodos (4): paroda, skirta aktorei E. Danilevičiūtei-Dapšienei (1), paroda, skirta filmų kūrėjui A. Kulikauskui 

(1), parodos iš GBEF (2);

2.2. virtualus žaidimas „Žandarai už durų“ (1, projektas), SOS knygų rekomendacijos (1, projektas), pažintinė rubrika „Apie 

literatūrą gyvenimiškai“ (1) ir kt.  

3. Paslaugos (produktai), pritaikytos negalią turintiems asmenims (11):

edukacinė programa senyvo amžiaus žmonėms (n., 1, projektas), skaitmeninio raštingumo mokymo programa protinę 

negalią turintiems asmenims (n., 1), edukacinė programa „Iškoduok freską“ (n., 1), Regiono specialiojo ugdymo įstaigų 

mokinių eilėraščių vertimo konkursas (n., 1), KPK konkursinio vaizdo įrašo rengimas (1), „Animukai“ (1), sensoriniai 

skaitymai (1), skaitymai senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų (1), „Spalvos“ (edukacinė programa) (1), 

„Kimočiai“ (edukacinė programa) (1); „Virtuali ir papildyta realybė spec. poreikių turintiems asmenims naudojant 

„CoSpacesEdu“ programą“ (edukacinė programa) (1); istorijų kūrimas, pritaikyta spec. poreikių vaikams (1), „Pajausk 

pasaką“ (1).

4. Kultūros paso (kultūros krepšelio) paslaugos: 10 galiojančių programų

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos

1. Planuojama atnaujinti skaitmeninio raštingumo mokymo programas, papildyti jas medijų raštingumo tema.

2. Stiprinti vartotojų kompetencijas naudojantis atnaujinta METIS sistema ir portalo www.ibiblioteka.lt teikiamomis 

paslaugomis organizuojant vartotojų mokymus, teikiant skaitmenines konsultacijas, rengiant vaizdines priemones.

3. Įgyvendinti informacinio raštingumo veiklas moksleiviams.

4. Organizuoti ekskursijas.

5. Vykdyti edukacines veiklas įvairioms tikslinėms grupėms, tarp jų ir negalią turintiems asmenims pagal bibliotekos 

patvirtintas edukacines programas, įgyvendinant projektus ir kt. 

6. Teikti kultūros paso ir kultūros krepšelio paslaugas



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas

1. Dalyvauti kaip priimančiai organizacijai savanorystės projektuose ir programose, tarp jų ir tarptautinėse, 

organizuoti ilgalaikes savanorystės veiklas.

2. Organizuoti trumpalaikes savanorystės veiklas pagal bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis.

3. Bendradarbiauti su organizacijomis, atstovaujančiomis negalią turintiems asmenims, sudaryti sąlygas 

negalią turintiems asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje bibliotekoje.

4. Atnaujinti savanorišką veiklą bibliotekoje reglamentuojančius dokumentus

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.) 50 E. Prakapene, direktoriaus pavaduotoja 

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

59,52 Bronius Maskuliūnas, direktorius

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 8000,00 B. Maskuliūnas, direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 90000 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)

30,67 L. Feimanienė, Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėja

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

1100,00 L. Feimanienė, Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėja

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,24 L. Feimanienė, Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėja

Direktorius

II. Kilnojamojo turto valdymas

Bibliotekos turtą planuojama naudoti pagal įstaigos numatytą pagrindinę veiklą

Bronius Maskuliūnas

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas

1. Atlikti veiksmus, užtikrinančius vadovaujamos įstaigos darbuotojų atlyginimų didinimą nuo 2022 m. sausio mėnesio. 

2. Atlikti veiksmus, užtikrinančius vadovaujamos įstaigos veiklos optimizavimą.

3. Atlikti veiksmus, užtikrinančius vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą

II. Kvalifikacijos tobulinimas

Sudaryti sąlygas bibliotekos darbuotojams tikslingai kelti kvalifikaciją dalyvaujant mokymuose, seminaruose, 

konferencijose ir kt., taip pat ir nuotoliniu būdu.

Kvalifikacinių renginių tematika:  skaitymo skatinimo veiklų efektyvumas, paslaugų kūrimas ir teikimas asmenims, 

turintiems negalią, 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

Finansai
Pritrauktos papildomos lėšos:

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

– įgyvendinant projektus;

– teikiant kultūros paso ir kultūros krepšelio paslaugas

Turtas


