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Programos pavadinimas

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos 2021-2023
metų strateginis veiklos planas
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos (toliau –
Biblioteka) 2021-2023 strateginis veiklos planas parengtas
atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 29 d. kultūros ministro įsakymu
patvirtintas „Bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016-2022
metams“, Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Kultūros bei Švietimo ir
mokslo ministrų 2018 m. spalio 19 d. įsakymais ĮV-746 ir V834.
Bibliotekos veikla grindžiama Panevėžio miesto plėtros 2021-2023 metų
strateginio plano prioritetu „Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos
socialinės gerovės kūrimas“ (kodas 02) ir įgyvendina Kultūros ir meno
programą 2021-2023 metams, kurios tikslas – „Paversti Panevėžio miestą
traukos centru“ (kodas 01).
Siekdama pradėtų ir suplanuotų darbų tęstinumo Bibliotekos
administracija numatė 2021-2023 metų veiklos prioritetus, kuriais
siekiama kokybiškai pagerinti ir išplėsti bibliotekų paslaugas
bendruomenei bei pritraukti bendruomenę daugiau naudotis viešųjų
bibliotekų paslaugomis.

Programos parengimo
argumentai

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SP)

Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas.

Programos tikslas

Programos tikslas – suteikti gyventojams lygiavertes galimybes
naudotis kokybiška informacija, kurti ir skleisti žinias bei idėjas
visuomenės socialinei, kultūrinei ir ekonominei pažangai, suteikti
nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų
informacinių technologijų, lavinti bendruomenę, atveriant jai žinių,
informacijos ir kultūros pasaulį. Užtikrinti inovatyvių Viešosios
bibliotekos paslaugų plėtrą ir kaitą, tenkinant sparčiai
modernėjančios visuomenės poreikius, skatinant socialinę ir
skaitmeninę integraciją bei neformalų gyventojų mokymąsi.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Biblioteka, įgyvendindama programą, vadovaujasi šiomis vertybėmis:
 laisva prieiga visiems visuomenės nariams naudotis visais Bibliotekos informacijos
ištekliais ir paslaugomis, nepriklausomai nuo vietos ir erdvės;
 atvirumu pokyčiams, vartotojų poreikiams ir lūkesčiams, inovacijoms ir
bendradarbiavimui;
 atsakomybe už Bibliotekos teikiamų paslaugų poveikį visuomenei, aptarnaujamoms
bendruomenėms;
 profesionalumu atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusiu su kiekvieno darbuotojo
kokybišku darbu, dalijantis įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis;
 bendruomeniškumu puoselėjant draugišką aplinką Bibliotekoje, kuriant šiltus santykius su
socialiai pažeidžiamomis grupėmis, sudarant sąlygas tenkinti vartotojų kultūrinius,
socialinius, mokymosi, informacinius poreikius.
Atsižvelgiant į Bibliotekos paslaugų poreikius bei iššūkius, buvo suformuluoti veiklos prioritetai:
 gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklų,
skatinančių visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei
motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, stiprinimas bibliotekose;
 bibliotekų bendruomenių, panaudojant įveiklintą bibliotekų infrastruktūrą, kuriant
pozityvią ir bendruomeniškumą skatinančią aplinką, pritaikytą įvairiems vartotojų
kultūriniams ir informaciniams poreikiams, kuriant naujas elektronines paslaugas bei
didinant žmogiškųjų išteklių kompetencijas, stiprinimas.

1 uždavinys. Sudaryti tinkamas sąlygas profesionaliojo meno kūrybai ir sklaidai.
Numatoma įgyvendinti šias priemones:
 įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į bibliotekos
projektus;
 sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai miesto bibliotekose;
 sudaryti sąlygas gyventojams prieiti prie kokybiškų, meninę, kultūrinę vertę turinčių
informacijos išteklių bei skatinti jais naudotis.
Produkto vertinimo kriterijai:
 profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus;
 literatūros parodų skaičius;
 profesionalių menininkų, įtrauktų į bibliotekos veiklas, skaičius.
2 uždavinys. Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir
išsiskirtų iš kitų miestų.
Numatoma įgyvendinti šias priemones:
 plėtoti elektronines bibliotekų paslaugas, užtikrinant bibliotekų teikiamų paslaugų
gyventojams prieinamumą skaitmeninėje erdvėje;
 užtikrinti kokybiško turinio informacinių išteklių bibliotekose kaupimą, ilgalaikį
saugojimą, jų sklaidą ir viešą prieigą;
 skatinti gyventojų mokymąsi visą gyvenimą, jų skaitmeninę ir socialinę integraciją,
ypatingą dėmesį skiriant socialiai pažeidžiamoms grupėms;
 stiprinti bibliotekų – šiuolaikiškų kultūros įstaigų patrauklumą, atnaujinant ir
modernizuojant jų fizinę bei informacinę infrastruktūrą;






įgyvendinti bibliotekos renginių ir paslaugų rinkodarą, išnaudojant ir virtualią erdvę; kurti
virtualius produktus ir juos publikuoti;
ugdyti personalo gebėjimus ir kompetencijas, užtikrinant aukštą paslaugų kokybę bei
specialistų gebėjimus motyvuoti ir skatinti vartotojus mokytis, gilinti profesines žinias bei
aktyviai dalyvauti kultūros veiklose;
inicijuoti naujų paslaugų teikimą bibliotekoje.

Produkto vertinimo kriterijai:
 registruotų vartotojų skaičius per metus;
 Bibliotekos lankytojų skaičius per metus;
 interneto prieigų skaičius per metus;
 įsigytų naujų knygų skaičius per metus;
 kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius per metus;
 suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų ir kt.) skaičius;
 naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų/kultūros paso/neformalaus švietimo
ugdymo programų skaičius per metus;
 įgyvendintų bendrų projektų skaičius;
 padidėjęs gyventojų įsitraukimas į kultūrinį gyvenimą proc.
3 uždavinys. Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą.
Numatoma įgyvendinti šias priemones:
 kurti lanksčias sąlygas turiningam laisvalaikio praleidimui, skleisti skaitymo skatinimo
iniciatyvas, formuojant teigiamą požiūrį į skaitymą;
 įgyvendinti iniciatyvą „Biblioteka be sienų“, perkeliant veiklas į kitas miesto erdves;
 plėtoti kultūros, švietimo, meno, verslo ir kitose srityse dirbančių valstybinių ir
nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus bei žiniasklaidos atstovų socialinę
partnerystę.
Produkto vertinimo kriterijai:
 kultūros renginių skaičius;
 renginių lankytojų skaičius;
 veiklų už bibliotekos ribų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Moderni, nuolat besimokanti, pažangią patirtį taikanti bei skleidžianti, atvira, partneriška
Biblioteka.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Panevėžio miesto savivaldybės lėšos, valstybinių programų lėšos, ES ir kitų fondų lėšos, rėmėjų
lėšos, specialiųjų programų lėšos.
Panevėžio miesto plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Biudžetinių įstaigų
įstatymas, Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymai, Etninės kultūros valstybinės globos
pagrindų įstatymas, Bibliotekų įstatymas, Visuomeninių organizacijų įstatymas, Labdaros ir
paramos įstatymas, Kultūros ministerijos ir kiti norminiai aktai.
Kita svarbi informacija.
SUDERINTA
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Kultūros ir meno skyriaus vedėja
Asta Čeponienė
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Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru
01 Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste
Profesionalių menininkų vizualaus
288724610 SB
01 01 Profesionalaus meno skatinimas ir
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01
01

VB
SP
ES
Iš
vis
o:
01
Iš viso uždaviniui:
02 Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų.
Registruotų vartotojų skaičius
02 01 Sąlygų sudarymas Elenos Mezginaitės 288724610 SB

pavadinimas
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VB

per metus
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2021 metai

2022 metų išlaidų
projektas, tūkst. Eur
2023 metų išlaidų
projektas, tūkst. Eur

Finansavimo šaltinis

Asignavimų valdytojo
kodas

Rezultato, produkto kriterijaus

Uždavinio kodas

Asignavimai
biudžetiniams 2021
metams, tūkst. Eur

Tikslo kodas

Priemonės kodas

PANEVĖŽIO ELENOS MEZGINAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021-2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR REZULTATO, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
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Kultūros sektoriaus darbuotojų
kvalifikacijos ir vadybinių
kompetencijų kėlimas

288724610

Iš
vis
o:
SB

Kultūrinių paslaugų ir kultūros įstaigų
veiklos skaitmenizavimas

288724610

VB
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Iš
vis
o:
SB

288724610
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o:
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Kultūros įstaigų veiklos
modernizavimas (aktualinimas),
siekiant didesnės gyventojų įtraukties

VB

01
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05

Kultūros sektoriaus ir miesto
bendruomenės kultūrinių iniciatyvų,

288724610

SP
ES
Iš
vis
o:
SB

Įsigytų naujų knygų skaičius per
metus

4000

4020

4050

Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų
skaičius per metus

37

40

40

Suskaitmenintų kultūros
produktų (renginių, edukacinių
programų ir kt.) skaičius (vnt.)

20

20

20

Naujų parengtų ar atnaujintų
edukacinių programų/kultūros
paso programų/neformalaus
švietimo ugdymo programų
skaičius per metus
Programų dalyvių skaičius per
metus (asm.)

3

3

3

2750

2800

2850

9

10
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Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius

kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties
skatinimas

01
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Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų
rodiklių stebėsena

288724610
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SB
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VB
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o:
Iš viso uždaviniui:
Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą
288724610
ES
01 Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas

03

Iš
vis
o:
SP
ES
Iš
vis
o:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso programai:

Padidėjęs gyventojų
įsitraukimas į kultūrinį
gyvenimą proc.

0,2

0,3

0,4

4

4

VB
Veiklų už bibliotekos ribų
skaičius

4

Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
Savivaldybės biudžeto lėšos SB
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšos SB(AA)
Įstaigų uždirbtos pajamos SP (pajamos už
paslaugas)
Valstybės biudžeto lėšos (VB)
Valstybės biudžeto lėšos VB (VIP
numatytoms kapitalo investicijoms)
Paskolos lėšos P
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Likutis
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
IŠ VISO:

Asignavimų poreikis
biudžetiniams 2021
metams, tūkst. Eur
794,2

3,0
44,0

841,2

