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01 Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru 

01 01 Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste 

01 01 01 Profesionalaus meno 

skatinimas ir plėtra 

Profesionalių menininkų 

vizualaus meno parodų 

skaičius per metus 

 

vnt. 3 5 Planuota reikšmė 

viršyta 2 parodom. 

Planuotos 3 parodos: 

1.Žilvino Kropo 

alternatyviosios fotografijos 

paroda „Švytėjimas“; 

2.Liucijos Karalienės 

fotografijų paroda „Marsas“; 

3. Monikos Požerskytės paroda 

iš fotografijų albumo „100 

metų kartu“. 

Papildomos parodos: 

1.Milenos Marcinkevičiūtės - 

Mili fotografijų paroda „Turkio 

miško kvepalai“;  

2.Marijos Šileikaitės-



Čičirkienės paroda „Madona su 

ryšuliais I, II“ 

01 02 Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų. 

01 02 01 Elenos Mezginaitės viešosios 

bibliotekos veiklos sklaida 

Registruotų vartotojų 

skaičius per metus 

asm. 

sk. 

10600 9459 Plano rodiklis 

įgyvendintas 89,2 

proc. 

Planuotas rodiklis nepasiektas:  

a) dėl pandemijos sukeltų 

ribojimų; 

b) dėl per daug optimistinio 

plano, nes pandemijos eiga 

buvo sunkiai prognozuojama;  

c) dėl LIBIS modernizavimo 

metu sutrikusios duomenų 

apskaitos. (Plačiau žr. priede) 

Bibliotekos lankytojų 

skaičius per metus 

asm. 

sk. 

145000 132134 

 

Plano rodiklis 

įgyvendintas 91,1 

proc. 

Planuotas rodiklis nepasiektas 

dėl per daug optimistinio plano, 

nes pandemijos eiga buvo 

sunkiai prognozuojama bei dėl 

pandemijos metu atsiradusių 

ribojimų. 

Įsigytų naujų knygų 

skaičius per metus 

fiz. 

vnt. 

4000 3862 Plano rodiklis 

įgyvendintas 95,6 

proc. 

Kadangi knygų kainos išaugo, 

už jų įsigijimui skirtas lėšas 

galėjome tiek įsigyti. 

Interneto prieigų skaičius 

per metus 

vnt. 63 63 Plano rodiklis 

įgyvendintas 100 

proc. 

 

01 02 02 Bibliotekos darbuotojų 

kvalifikacijos ir vadybinių 

kompetencijų kėlimas 

Kvalifikaciją kėlusių 

darbuotojų skaičius per 

metus 

asm. 37 43 Planuota reikšmė 

viršyta 6 

darbuotojais 

Galimybė nuotoliniu būdu 

tobulinti kvalifikaciją, pagerino 

planuotą rodiklį. Bibliotekos 

specialistai dalyvavo 51-uose 

mokymuose, išklausė 258 val. 

kursus. 

01 02 03 Kultūrinių paslaugų ir 

bibliotekos veiklos 

skaitmenizavimas 

Suskaitmenintų kultūros 

produktų (renginių, 

edukacinių programų ir 

kt.) skaičius  

vnt. 20 70 Planuotas rodiklis 

viršytas 3,5 karto 

Bibliotekos lanksčiai prisitaikė 

prie susidariusių sąlygų ir 

kontaktines veiklas pakeitė 

skaitmeninėmis: 39 nuotoliniai 

renginiai, 5 edukacinės 

programos, 11 viktorinų, 15 

parodų. 



01 02 04 Bibliotekos veiklos 

modernizavimas 

(aktualinimas), siekiant 

didesnės gyventojų įtraukties 

Naujų parengtų ar 

atnaujintų edukacinių 

programų/kultūros paso 

programų/neformalaus 

švietimo ugdymo 

programų skaičius per 

metus 

vnt. 3 19/2/1 Planuota reikšmė 

viršyta 19 naujų 

programų. 

Kadangi bibliotekų kontaktinė 

veikla buvo stipriai apribota, 

specialistai darbo laiką 

išnaudojo kūrybinėms 

veikloms.  

Programų dalyvių 

skaičius per metus 

asm. 2750 3935 Planuotas rodiklis 

viršytas 1185 

programos 

dalyviais 

Dėl pandemijos dalį programų 

perkėlėme į virtualią erdvę, 

tokiu būdu atsirado galimybė 

dalyvauti jose didesniam 

skaičiui žmonių. 

01 02 05 Bibliotekos ir miesto 

bendruomenės kultūrinių 

iniciatyvų, kūrybiškumo ir 

kūrybinės įtraukties 

skatinimas 

Įgyvendintų bendrų 

projektų skaičius 

vnt. 9 10 Planuota reikšmė 

viršyta 1  projektu 

Bendri projektai buvo 

įgyvendinti su:  

Panevėžio švietimo centru, 

Dailės galerija,  

VŠĮ A. Lipniūno kultūros 

centru,  

Jaunuolio dienos centru, 

Panevėžio gamtos mokykla, 

Panevėžio pataisos namais, 

Panevėžio užimtumo tarnyba, 

Lietuvos žmonių su negalia 

sąjungos Panevėžio skyriumi, 
„Šaltiniečių“ vietos 

bendruomene,  

Visuomenės sveikatos biuru. 

01 02 06 Bibliotekos  teikiamų 

paslaugų rodiklių stebėsena 

Padidėjęs gyventojų 

įsitraukimas į kultūrinį 

gyvenimą.  

proc. 

 

0,2 -2,0 Gyventojų, 

besinaudojančių 

bibliotekos 

paslaugomis (13,3 

proc. gyventojų), 

planuotas rodiklis 

neįvykdytas 2 proc. 

Rodiklis neįvykdytas dėl 

pandemijos sąlygomis 

atsiradusių ribojimų. 

01 03 Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą 

01 03 01 Miesto viešųjų erdvių 

įveiklinimas 

Veiklų už bibliotekos ribų 

skaičius 

vnt. 4 5 Planuotas rodiklis 

viršytas 1 veikla 

Planuotos veiklos: 

1.DalyvavomeVasarvidžio 



šventėje; 

2.Dalyvavome Miesto šventės 

renginiuos; 

3. Paminėjome Pasaulinę 

mezgimo dieną Laisvės a.; 

4.Prie Viešosios bibliotekos 

buvo pastatytas atminimo 

suoliukas E. Mezginaitei su 

įmontuotu jos poezijos įrašu. 

Papildomos veiklos: 

1. Įrengta skaitymo erdvė prie 

Smėlynės bibliotekos (4 

suoleliai, skirti Draugijos 

Lietuvai pagražinti 100-mečiui 

pažymėti). 

 

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ 

Finansavimo šaltiniai 

Asignavimų poreikis 

biudžetiniams  

2021 metams,  

tūkst. Eur 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2021 metams,  

tūkst. Eur 

   

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 844,9 880,5 

1.1. Išlaidoms: 844,1 879,7 

               iš jų darbo užmokesčiui 714,9 748,8 

1.2. Turtui įsigyti*     0,8     0,8 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 844,9 880,5 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 844,9 879,5 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 795,9 833,2 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SVB)   

2.1.3. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)     5,0     2,3 

2.1.4. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   44,0   44,0 

2.1.5. Paskolos lėšos (P)   

2.1.6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   



2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

Kiti finansavimo šaltiniai (KT)       1,0 

 


