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Skaitymo skatinimo akcijoje dalyvavusių 

nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų ir jų filialų dalis procentais 

70 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausioji 

metodininkė 

komunikacijai Gerda 

Putnaitė, Skaitytojų 

aptarnavimo centro 

vyriausioji 

bibliotekininkė darbui su 

vaikais Odeta 

Maziliauskienė

I-IV

Akcijoje dalyvavusių gyventojų skaičius 1 200 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausioji 

metodininkė 

komunikacijai Gerda 

Putnaitė, Skaitytojų 

aptarnavimo centro 

vyriausioji 

bibliotekininkė darbui su 

vaikais Odeta 

Maziliauskienė

I-IV

PATVIRTINTA                                                    

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-

416

IV ketv. 

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI

Svarbiausi darbai

BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Įgyvendinti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12 rekonstrukcijos investicijų projektą

Įgyvendinti priemones, skirtas Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumui socialinę ir informacinę atskirtį patiriantiems gyventojams 

plėtoti

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

2019 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas

išlaidoms
Veiksmo pavadinimas

Atnaujintas bibliotekos regioninės veiklos plėtros modelis

Nustatytos teritorijos negalią turinčių gyventojų poreikiams tenkinti įgyvendintų priemonių skaičius

Atsakingi vykdytojai

Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės

9

iš jų

100

Stiprinti ir plėsti bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje, atnaujinant regioninės veiklos plėtros modelį 

Įvykdy-

mo 

terminas 

(ketv.)

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus 

aprašymas   

III ketv.

Planuojama reikšmė 2019 m.

iš viso

IV ketv. 

1

turtui 

įsigyti

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Vertinimo kriterijai

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas

4

STRATEGINIS TIKSLAS (1): „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas“

TIKSLAS. Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną

01-08-01-01-

06

Įgyvendinti regioninę 

skaitymo skatinimo akciją 

„Vasara su knyga“

Bendradarbiaujant su Vilniaus regiono savivaldybių 

viešosiomis bibliotekomis, skatinti Vilniaus regiono 

gyventojus skaityti vasaros metu. Organizuoti ir 

įgyvendinti skaitymo varžytuves "Skaitymo iššūkis".

Programa (01-07): „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“

UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą

Priemonė. Įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas, puoselėti knygos meną

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



01-08-01 Įdiegti naujas paslaugas ir produktus:  1. Edukacinės 

programos suaugusiems; 2. Edukacinės ekskursijos 

suaugusiems (bibliotekos lankytojams ir 

bibliotekininkams); 3. Patalpų rezervavimas 

grupiniam darbui; 4. Žaislotekos skolinimas panaudai 

Vaikų bibliotekoje; 5. Vaizdo ir garso dokumentų 

peržiūra/perklausa.

Nustatytos teritorijos gyventojams sukurtų 

naujų ir atnaujintų bibliotekos paslaugų 

skaičius

5 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vadovė Aldona 

Jeleniauskienė

I-IV

01-08-01-01

01-08-01-01-

01* 73,76 0 0 73,76

Įsigytų naujų dokumentų bibliotekoje 

skaičius (atitinka Bibliotekos plėtros 

strateginių krypčių 2016–2022 metams 

kriterijų „Bibliotekų įsigytų dokumentų 

skaičius, tūkst. vnt.“)

10 117 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė fondo 

apskaitai Reda 

Steniulienė

I-IV

Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų 

skaičius 

4 669 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė fondo 

apskaitai Reda 

Steniulienė

I-IV

Įvykdytų tarpbibliotekinio skolinimo 

užklausų, gautų iš kitų bibliotekų skaičius

600 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyr. 

bibliotekininko padėjėja-

asmens duomenų 

tvarkytoja Aušrelė 

Kvietkauskaitė

I-IV

Sudaryti vartotojams palankias sąlygas naudotis 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis, teikti jiems 

išsamią informaciją apie šias galimybes, mokyti ir 

konsultuoti informacijos paieškos klausimais.

Atsisiųstųjų turinio vienetų 

prenumeruojamose duomenų bazėse 

skaičius (atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų „Atsisiųstųjų 

dokumentų bibliotekose skaičius, vnt.“)

5 000 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyresnioji 

bibliografė-konsultantė 

Danguolė Dainienė

I-IV

01-08-01-01-

05* 
16,0 16 0 0

Nustatytos teritorijos socialinę ir 

informacinę atskirtį patiriančių gyventojų 

poreikiams tenkinti įgyvendintų 

priemonių skaičius

4 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vadovas Petras 

Zurlys, vyriausioji 

metodininkė projektams 

Eglė Paulauskienė

I-IV

Priemonių įgyvendinime dalyvavusių 

nustatytos teritorijos  savivaldybių viešųjų 

bibliotekų ir jų filialų dalis procentais 

50 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vadovas Petras 

Zurlys, vyriausioji 

metodininkė projektams 

Eglė Paulauskienė

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą

Priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinę ir informacinę atskirtį patiriančioms gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis

Bendradarbiaujant su Vilniaus regiono savivaldybių 

viešosiomis bibliotekomis, skatinti socialinę ir 

informacinę atskirtį patiriančius Vilniaus regiono 

gyventojus naudotis bibliotekų paslaugomis, aprūpinti 

bibliotekas priemonėmis, skirtomis teikiamų paslaugų 

prieinamumui plėtoti. Planuojama įgyvendinti 4 

priemones: I. Pritaikyti bibliotekos paslaugas 

informacinės atskirties gyventojų grupėms; II. 

Organizuoti Vilniaus regione kultūros renginius, kurie 

pritrauktų socialinę ir informacinę atskirtį patiriančius 

gyventojus arba sudarytų jiems sąlygas dalyvauti 

kultūroje. Planuojama įgyvendinti kultūros renginių 

ciklus, skirtus emocinės sveikatos stiprinimo temomis. 

Planuojama pritaikyti 2019 m. Skaitymo festivalį 

negalią turinčių asmenų poreikiams; III. Vykdyti 

metodinę ir vadybinę veiklą Vilniaus regione, įtraukti į 

veiklas Vilniaus regiono savivaldybių viešąsias 

bibliotekas. Planuojama skaityti pranešimus ir 

paskaitas Vilniaus regione, profesinėse 

konferencijose. Kartu su Vilniaus regiono 

savivaldybių viešosiomis bibliotekomis planuojama 

organizuoti biblioterapijos užsiėmimus Vilniaus 

regiono sveikatos stiprinimo įstaigose. IV. Kelti 

Vilniaus regiono bibliotekininkų kvalifikaciją, siekiant 

kurti ir teikti prieinamas paslaugas bibliotekose. Bus 

organizuojami 5 kvalifikacijos kėlimo renginiai, skirti 

bibliotekininkams, Vilniaus regione: Gestų kalbos 

mokymai pažengusiems (50 akad. val., 10 dalyvių), 

mokymai apie darbą su vaikais, turinčiais autizmo 

spektro sutrikimų (2 kvalifikacijos kėlimo renginiai), 

mokymai tema "Bibliotekų paslaugos socialinės 

atskirties grupėms" (2 kvalifikacijos kėlimo renginiai).

Įgyvendinti priemones, 

skirtas Vilniaus ir Alytaus 

apskričių savivaldybių 

viešųjų bibliotekų teikiamų 

paslaugų prieinamumui 

socialinę ir informacinę 

atskirtį patiriantiems 

gyventojams plėtoti

TIKSLAS. Gerinti informacijos išteklių visuomenei 

prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas

Priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais

Atnaujinti bibliotekos fondą naujais, aktualiais, 

kultūrinę ir meninę vertę turinčiais dokumentais. 

Skolinti dokumentus pagal gyventojų ir bibliotekų 

pateiktas užklausas.

Formuoti bibliotekos 

informacijos išteklių fondą 

dokumentais, sukurtais 

analoginiu ir skaitmeniniu 

pavidalu, organizuoti 

prieigą ir naudojimąsi jais



Įtrauktų socialinę ir informacinę atskirtį 

patiriančių gyventojų skaičius

4800 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vadovas Petras 

Zurlys, vyriausioji 

metodininkė projektams 

Eglė Paulauskienė; 

Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyriausioji 

kultūrinių veiklų 

koordinatorė  Edita 

Sėdaitytė ir kultūrinių 

renginių organizatorė 

Rūta Skorupskaitė

I-IV

01-08-01-01-

03
984 984 887 0

Atnaujintas bibliotekos regioninės veiklos 

plėtros modelis

1 Direktoriaus pavaduotoja 

Andromeda-Vaiva 

Žandaravičienė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir 

vadybos centro vadovas 

Petras Zurlys, vyriausioji 

metodininkė-analitikė 

Greta Bacevičiūtė

I-IV

Parengtas regioninės veiklos plėtros 

modelio įgyvendinimo priemonių planas

1 Direktoriaus pavaduotoja 

Andromeda-Vaiva 

Žandaravičienė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir 

vadybos centro vadovas 

Petras Zurlys

I-IV

Atliktas bibliotekos vartotojų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

tyrimas 

1 Direktoriaus pavaduotoja 

Andromeda-Vaiva 

Žandaravičienė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir 

vadybos centro 

vyriausioji metodininkė-

analitikė Greta 

Bacevičiūtė

I-IV

Parengtas priemonių, gerinančių 

vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, 

planas

1 Direktoriaus pavaduotoja 

AndromedaVaiva-

Žandaravičienė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir 

vadybos centro 

vyriausioji metodininkė-

analitikė Greta 

Bacevičiūtė

I-IV

Numatoma teikti konsultacijas bibliotekų veiklos 

klausimais Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų ir 

mokyklų bibliotekoms

Konsultacijų nustatytos teritorijos 

bibliotekoms skaičius

90 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausiasis 

metodininkas edukacijai 

Šarūnas Šulcas ir 

vyriausioji metodininkė-

analitikė Greta 

Bacevičiūtė

I-IV

Bendradarbiaujant su Vilniaus regiono savivaldybių 

viešosiomis bibliotekomis, skatinti socialinę ir 

informacinę atskirtį patiriančius Vilniaus regiono 

gyventojus naudotis bibliotekų paslaugomis, aprūpinti 

bibliotekas priemonėmis, skirtomis teikiamų paslaugų 

prieinamumui plėtoti. Planuojama įgyvendinti 4 

priemones: I. Pritaikyti bibliotekos paslaugas 

informacinės atskirties gyventojų grupėms; II. 

Organizuoti Vilniaus regione kultūros renginius, kurie 

pritrauktų socialinę ir informacinę atskirtį patiriančius 

gyventojus arba sudarytų jiems sąlygas dalyvauti 

kultūroje. Planuojama įgyvendinti kultūros renginių 

ciklus, skirtus emocinės sveikatos stiprinimo temomis. 

Planuojama pritaikyti 2019 m. Skaitymo festivalį 

negalią turinčių asmenų poreikiams; III. Vykdyti 

metodinę ir vadybinę veiklą Vilniaus regione, įtraukti į 

veiklas Vilniaus regiono savivaldybių viešąsias 

bibliotekas. Planuojama skaityti pranešimus ir 

paskaitas Vilniaus regione, profesinėse 

konferencijose. Kartu su Vilniaus regiono 

savivaldybių viešosiomis bibliotekomis planuojama 

organizuoti biblioterapijos užsiėmimus Vilniaus 

regiono sveikatos stiprinimo įstaigose. IV. Kelti 

Vilniaus regiono bibliotekininkų kvalifikaciją, siekiant 

kurti ir teikti prieinamas paslaugas bibliotekose. Bus 

organizuojami 5 kvalifikacijos kėlimo renginiai, skirti 

bibliotekininkams, Vilniaus regione: Gestų kalbos 

mokymai pažengusiems (50 akad. val., 10 dalyvių), 

mokymai apie darbą su vaikais, turinčiais autizmo 

spektro sutrikimų (2 kvalifikacijos kėlimo renginiai), 

mokymai tema "Bibliotekų paslaugos socialinės 

atskirties grupėms" (2 kvalifikacijos kėlimo renginiai).

Įgyvendinti priemones, 

skirtas Vilniaus ir Alytaus 

apskričių savivaldybių 

viešųjų bibliotekų teikiamų 

paslaugų prieinamumui 

socialinę ir informacinę 

atskirtį patiriantiems 

gyventojams plėtoti

Numatomas atlikti VAVB vartotojų (lankytojų) 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, 

pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kartu 

su universitetais bei kultūros įstaigomis parengtą 

apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną. 

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, parengtas ir 

patvirtintas priemonių, gerinančių vartotojams 

teikiamų paslaugų kokybę, planas.

Gerinti bibliotekos 

teikiamų paslaugų kokybę

Priemonė. Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą 

Vykdyti metodinę pagalbą 

bei įgyvendinti projektus 

kartu su nustatytos 

bibliotekos teritorijoje 

veikiančiomis savivaldybių 

viešosiomis ir mokyklų 

bibliotekomis

Numatoma atlikti VAVB teikiamų paslaugų Vilniaus 

regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekoms 

analizė, parengtas ir Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijai pristatytas bibliotekos regioninės plėtros 

modelis, paruoštas ir patvirtintas modelio 

įgyvendinimo priemonių planas.



VAVB įgyvendins projektus: 1. „Skaitymo festivalis 

2019 m.“, 2. „Vilniaus regiono bendruomenės medijų 

ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“, 3. 

Projektas „Kūrybiškas≠inovatyvus“

Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos bibliotekos, skaičius

3 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausioji 

metodininkė projektams 

Eglė Paulauskienė

I-IV

Organizuotų ir vykdytų mokymų 

nustatytos teritorijos bibliotekų 

specialistams pagal bibliotekos sukurtas ir 

(ar) pritaikytas mokymų programas 

skaičius

25 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausiasis 

metodininkas edukacijai 

Šarūnas Šulcas, 

vyriausiojo metodininko 

padėjėja - asmens 

duomenų apsaugos 

pareigūnė Neda 

Palubinskaitė ir 

vyriausioji metodininkė-

analitikė Greta 

Bacevičiūtė

I-IV

Nustatytos teritorijos bibliotekų 

specialistų, tobulinusių kvalifikaciją 

apskrities bibliotekos organizuotuose 

mokymuose, skaičius

500 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausiasis 

metodininkas edukacijai 

Šarūnas Šulcas, 

vyriausiojo metodininko 

padėjėja - asmens 

duomenų apsaugos 

pareigūnė Neda 

Palubinskaitė ir 

vyriausioji metodininkė-

analitikė Greta 

Bacevičiūtė

I-IV

Bibliotekos parengtų virtualių 

mokymosi programų, skirtų bibliotekų 

darbuotojams, skaičius (atitinka 

Bibliotekų plėtros strateginių krypčių 

2016-2022 metams vertinimo kriterijų 

„Bibliotekos parengtų virtualių 

mokymosi programų skaičius“ )

2 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausiasis 

metodininkas edukacijai 

Šarūnas Šulcas

I-IV

Bibliotekos sukurtų ir (ar) pritaikytų 

mokymų programų, skirtų nustatytos 

teritorijos bibliotekų specialistams, 

skaičius

9 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausiasis 

metodininkas edukacijai 

Šarūnas Šulcas

I-IV

Bibliotekos darbuotojų, bent vieną 

kartą tobulinusių kvalifikaciją, dalis 

nuo viso įstaigos darbuotojų skaičiaus, 

proc. (atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų „Profesionalių 

bibliotekininkų, bent kartą tobulinusių 

kvalifikaciją, dalis nuo viso bibliotekose 

dirbančių profesionalių darbuotojų 

skaičiaus, proc.“)

80 Direktoriaus pavaduotoja 

Andromeda-Vaiva 

Žandaravičienė

I-IV

Tarptautinių projektų ir programų, 

kuriose biblioteka dalyvavo, skaičius 

(susijęs su Bibliotekų plėtros strateginių 

krypčių 2016–2022 metams vertinimo 

kriterijumi „Bibliotekų, dalyvavusių 

tarpinstituciniuose projektuose, skaičius, 

vnt.“)

3 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausioji 

metodininkė projektams 

Eglė Paulauskienė

I-IVDidinti bibliotekos 

tarptautiškumą

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją

Vykdyti metodinę pagalbą 

bei įgyvendinti projektus 

kartu su nustatytos 

bibliotekos teritorijoje 

veikiančiomis savivaldybių 

viešosiomis ir mokyklų 

bibliotekomis

Numatoma skatinti bibliotekos tarptautinį 

bendradarbiavimą, specialistų mobilumą ir 

partnerystės tinklų kūrimą. VAVB įgyvendins arba 

dalyvaus partnerio teisėmis šiuose tarptautiniuose 

projektuose: 1. VAVB dalyvaus partnerio teisėmis 

ERASMUS+ projekte „Migrate to Library“; 2. VAVB 

koordinuos ERASMUS+ KA2 projektą „Cultural 

Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“; 

3. „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“.

Numatoma rengti ir vykdyti savivaldybių viešųjų bei 

mokyklų bibliotekų specialistų mokymus profesinių ir 

bendrųjų komeptencijų temomis. Iš viso planuojama 

suorganizuoti 25 kvalifikacijos kėlimo renginius pagal 

įgyvendinamus projektus (Erasmus+ projektas 

„Migrate to Library“ ir mokyklų bibliotekininkų 

kvalifikacijos tobulinimo projektas 

„Kūrybiškas≠inovatyvus“) ir bibliotekos biudžeto 

lėšomis. Bus sukurtos dvi virtualios mokymosi 

programos, skirtos bibliotekininkams („Elektroninės 

paslaugos bibliotekoje“ ir „Išmaniųjų programėlių 

mokymai“), kurios bus pasiekiamos per virtualią 

mokymosi aplinką http://go-andragogy.eu/. VAVB 

sukurs arba pritaikys 9 mokymosi programas, skirtas 

bibliotekininkams: Bibliotekininkystės pagrindai I, 

Bibliotekininkystės pagrindai II, Bibliotekininkystės 

pagrindai III, Skaitmeninimas Vilniaus regione, 

Vilnijos vartai: turinio kūrimas ir informacijos sklaida, 

Bibliotekų renginiai vaikams, Projektų rašymo 

dirbtuvės, Elektroninės paslaugos bibliotekoje, 

Išmaniųjų programėlių mokymai.



Bibliotekos darbuotojų, tobulinusių 

profesinę kompetenciją užsienyje, 

skaičius (susijęs su Kultūros 

tarptautiškumo politikos koncepcijos 

vertinimo kriterijumi "kūrėjų ir kultūros 

srities specialistų, tobulinusių profesinę 

kompetenciją užsienyje, skaičius")

10 Regiono bibliotekų 

metodikos ir vadybos 

centro vyriausioji 

metodininkė projektams 

Eglė Paulauskienė

I-IV

Parengtų ir integruotų į LIBIS suvestinį 

katalogą bibliografinių įrašų skaičius

7 200 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė 

metaduomenų kūrimui 

Marytė Laurinavičienė

I-IV

Parengtų  ir integruotų į NBDB 

bibliografinių įrašų skaičius

260 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė 

metaduomenų kūrimui 

Marytė Laurinavičienė

I-IV

Regiono bibliotekoms suskaitmenintų 

kultūros paveldo objektų skaičius

13 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė Tatjana 

Grigorčenkienė

I-IV

Įgyvendintų bendradarbiavimo veiklų, 

skaitmeninant ir įveiklinant skaitmeninį 

turinį, su nustatytos teritorijos viešosiomis 

bibliotekomis skaičius

2 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė Tatjana 

Grigorčenkienė

I-IV

Edukacinių programų skaičius 

(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių 

krypčių 2016–2022 metams vertinimo 

kriterijų „Bibliotekų vykdomų 

neformaliojo švietimo programų skaičius, 

vnt.)

17 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyresnioji 

bibliotekininkė - 

edukacinių veiklų 

koordinatorė Akvilė 

Rubikienė, vyriausioji 

bibliotekininkė darbui su 

vaikais Odeta 

Maziliauskienė ir 

vyriausioji kultūrinių 

veiklų kooridnatorė Edita 

Sėdaitytė

I-IV

Vykdytų edukacinių užsiėmimų 

skaičius (atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų „Bibliotekose vykdytų 

informacinių, kultūrinių ir edukacinių 

renginių skaičiaus pokytis, lyginant su 

2014 m., proc.“ )

267 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyresnioji 

bibliotekininkė - 

edukacinių veiklų 

koordinatorė Akvilė 

Rubikienė, vyriausioji 

bibliotekininkė darbui su 

vaikais Odeta 

Maziliauskienė ir 

vyriausioji kultūrinių 

veiklų kooridnatorė Edita 

Sėdaitytė

I-IV

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 5 000 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyresnioji 

bibliotekininkė - 

edukacinių veiklų 

koordinatorė Akvilė 

Rubikienė, vyriausioji 

bibliotekininkė darbui su 

vaikais Odeta 

Maziliauskienė ir 

vyriausioji kultūrinių 

veiklų kooridnatorė Edita 

Sėdaitytė

I-IV

Vykdyti Bibliotekos fondo 

apskaitą, priežiūrą ir 

apsaugą 

Bus suskaitmeninta 13 kultūros paveldo objektų, 

pateiktų iš Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų 

bibliotekų. Bus organizuojamas specialistų metinis 

pasitarimas dėl skaitmeninimo veiklų Vilniaus 

regione, paruoštas skaitmeninimo veiklų organizavimo 

planas.

Didinti bibliotekos 

tarptautiškumą

Numatoma įgyvendinti edukacines programas: 1. 

Pažintinė edukacija suaugusiems „Nežinau, kur rasti“ - 

skaitytojų mokymas naudotis biblioteka; 2. 

Kraštotyrinė edukacija „Neužrašytos Vilnijos 

istorijos“ ; 3. „Asmeninės bibliotekos tvarkymas“; 4. 

Knygų istorija „Reta, unikali, įdomi knyga: kaip 

atpažinti?“; 5. Deutschsprachiger Tag. Vokiečių 

kalbos diena; 6. Siuvinėjimo dirbtuvė: „Knygų 

krepšys su rašytojo atvaizdu“; 7. Dekupažo dirbtuvės 

„Suteik daiktui antrą gyvenimą: dekupažo technikos 

pradžiamokslis ir pritaikymas“; 8. Muzikos edukacija 

„Tapk kompozitoriumi“; 9. Dovanų rišimo ir atvirukų 

gamybos dirbtuvės; 10. Žaidimas „RPG bibliotekoje: 

kas tik nenutiko Adomui Mickevičiui?“; 11. 

Edukacinės ekskursijos/ apžvalginės,  istorinės, 

bibliotekininkams; 12. „Knygų lobis“; 13. „Ar gerai 

pažįsti Vilnių?“; 14. „Prisijaukink pasaką“; 15. Šnipai 

bibliotekoje; 16. Teminiai edukaciniai užsiėmimai 

vaikams; 17. Šeimadieniai/kūrybingi šeštadieniai

Teikti edukacines, 

kultūrines ir informacines 

paslaugas

Numatoma vykdyti bibliotekos fondų apskaitą, 

priežiūrą ir integravimą į nacionalinius tinklus.

Koordinuoti Vilniaus ir 

Alytaus apskričių 

savivaldybių viešųjų 

bibliotekų kultūros paveldo 

skaitmeninimo ir viešinimo 

veiklas

Numatoma skatinti bibliotekos tarptautinį 

bendradarbiavimą, specialistų mobilumą ir 

partnerystės tinklų kūrimą. VAVB įgyvendins arba 

dalyvaus partnerio teisėmis šiuose tarptautiniuose 

projektuose: 1. VAVB dalyvaus partnerio teisėmis 

ERASMUS+ projekte „Migrate to Library“; 2. VAVB 

koordinuos ERASMUS+ KA2 projektą „Cultural 

Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“; 

3. „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“.



Skatinti savanorišką veiklą 

bibliotekoje

Skatinti savanorišką veiklą bibliotekoje Bibliotekoje ir / ar jos renginiuose bent 

vieną kartą dirbusių savanorių skaičius

20 Skaitytojų aptarnavimo 

centro vyriausioji 

kultūrinių veiklų 

koordinatorė Edita 

Sėdaitytė

I-IV

Platinti dovanojamus 

leidinius Lietuvos 

viešosioms bibliotekoms

Priimti, sutvarkyti ir išplatinti fizinių ir juridinių 

asmenų dovanotus leidinius Lietuvos viešosioms 

bibliotekoms

Lietuvos viešosioms bibliotekoms 

dovanojamų leidinių skaičius

13000 Informacinių išteklių 

centro vyriausioji 

bibliotekininkė Tatjana 

Grigorčenkienė

I-IV

Efektyviai valdyti įstaigos 

finansus

Siekti mažiausio galimo įstaigos įsiskolinimo metų 

pabaigoje

Įstaigos skolos metų pabaigoje likutis 

(eurai)

0 Direktorė Emilija 

Banionytė

I-IV

Modernizuotų kultūros infrastruktūros 

objektų skaičius (atitinka KM 

2019–2021 m. strateginio  veiklos plano 

vertinimo kriterijų  P-02-07-01-02-01 

„Modernizuotų kultūros infrastruktūros 

objektų skaičius (kaupiamieji vienetai)“)

1 Materialinių išteklių 

centro vadovė Jelena 

Žilinskienė

I-IV

122,1 105,04 0 105,04

Užbaigti investicijų 

projektą „Vilniaus 

apskrities A. Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos 

pastatų Vilniuje, Trakų g. 

10 ir 12, modernizavimas“

2016-09-29 pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 07.1.1-

CPVA-V-304-01-0001 su VšĮ Centrinė projektų 

valdymo agentūra dėl projekto „Vilniaus apskrities A. 

Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, 

Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimo 

Kultūros ministerijos administruojamomis ES lėšomis. 

Bendra projekto vertė 4.370.068,10 eurų. 

Investicinio projekto įvykdymas, proc. 

nuo bendros projekto sutarties vertės

100 Materialinių išteklių 

centro vadovė Jelena 

Žilinskienė

I-IV

1106,36 1027,6 893 78,76

1076,36 1002,6 887 73,76

30 25 6 5

122,1 17,06 0 105,04

1228,46 1044,7 893 183,8

UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros 

modernizavimą

Programa (02-07): Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

 

Priemonė. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą

STRATEGINIS TIKSLAS (2): Siekti efektyvaus ir skaidraus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai

TIKSLAS. Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

* Lėšos skiriamos kultūros ministro įsakymu.

1.1. valstybės biudžeto lėšos

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Iš viso programai finansuoti (1+2)


