
Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-181

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Stiprinti regioninę veiklą prisidedant prie Vilniaus ir Alytaus regiono bibliotekų 

paslaugų plėtros  

Įgyvendintų regioninės veiklos 2023 m. plano 

priemonių skaičius (vnt.)
8

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 m. 

strateginio veiklos planas. Kultūros ministro prioritetai: 

Nr. 1 „Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės 

ir valstybės raidoje", Nr. 2 „Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 2021-2030 m. 

Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa

2. Įgyvendinti skaitymo skatinimo veiklas įvairioms tikslinėms grupėms
Įgyvendintų skaitymo skatinimo programos 

priemonių skaičius (vnt.)
4

 LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro 

2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-746/834 patvirtinta 

Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programa ir 

Skaitymo skatinimo programos 2022-2024 metų veiksmų 

planas;

LR kultūros ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

ĮV-1025 patvirtinto LR kultūros ministro valdymo sričių 

2023-2025 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas 

„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas”

Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) 6

MIR mokymų dalyvių skaičius  (žm.)  250

4. Įgyvendinti projektą "Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos pastatų Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinis remontas"
Projekto įgyvendinimas (proc.) 25

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 m. 

strateginio veiklos plano prioritetas 2. „Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas"

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

3. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priemonės „Vykdyti 

gyventojų medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) kompetencijų ugdymo 

veiklas bibliotekose“ veiklas apskrities bibliotekoje ir nustatytos teritorijos Vilniaus 

ir Alytaus bibliotekose

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas 2021–2030 

metų Nacionalinis pažangos planas;

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 m. 

strateginio veiklos plano prioritetas 4 „Medijų vaidmens 

aktualizavimas teikiant kultūros paslaugas“



Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

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.)

25 Žydrūnė Tichanavičienė, Regiono bibliotekų metodikos ir 

vadybos skyriaus vadovė  

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius 

(žm.)

600 Vida Kaunienė, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos 

skyriaus vyriausioji kvalifikacijos metodininkė

1889 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1548 tūkst. eurų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 08-001 

Programos „Kultūra ir kūrybingumas“ 4 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 

11 veiklos tikslas: Užtikrinti nacionalinio profesionalaus meno įvairovę, kultūros infrastruktūros modernizavimą (tęstiniai 

projektai) ir kultūros ir meno projektų finansavimą

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

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

1. Vykdyti metodinę pagalbą nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų (SVB) ir mokyklų 

bibliotekų (MB) darbuotojams; teikti metodines konsultacijas projektų rengimo, fondų 

formavimo, kraštotyros, skaitmeninimo ir kt. klausimais;

2. Tobulinti savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijas pagal 

VAVB parengtus mokymų planus (SVB ir MB, siekti kad kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

dalyvautų 70% regiono specialistų), parengti 3 naujas mokymų programas;

3. Įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas ir projektus (4) : „Vasara su knyga 2023“ 

(įtraukti visas regiono SAVB ir MB); „Knygų pristatymo paaugliams konkursas“ (įtraukiant 

regiono bibliotekas); „Metai su knyga“, organizuoti „Skaitymo festivalį 2023“ (įtraukiant 

regiono bibliotekas);

4. Įgyvendinti laimėtus projektus (4) – „Lengvai skaitomos knygos“ (nuotoliniai kvalifikacijos 

kėlimo mokymai); „Skaitymo festivalis 2023“  (įtraukiamos regiono bibliotekos) ir „Intymu: 

kūryba sau ir saviesiems – egodokumentai“ (įtraukiant regioną) ir „Koncertai bibliotekoje“;

5. Inicijuoti ir vykdyti naujus projektus/programas, kurių tikslinė grupė yra regiono 

bibliotekos;

6. Prisidėti prie „Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos“ priemonių (2 – TBA, MIR) 

įgyvendinimo regione;

7. Analizuoti 2022 m. regiono bibliotekų veiklą, remiantis statistiniais rodikliais, rengti 

apžvalgas, pristatyti regiono bibliotekų tarybos posėdžiuose;

8. Vykdyti tiriamąją veiklą – analizuoti VAVB ir regiono bibliotekų bendradarbiavimo 

galimybes;

9. Inicijuoti ir koordinuoti darbo grupes ir jų susirinkimus regiono bibliotekų specialistams 

aktualiais klausimais. Pagal poreikį rengti metodines priemones ir/ar rekomendacijas;

10. Parengti metodinių priemonių planą apie veiklas ir produktus mokyklų bibliotekoms;

11. Skleisti tvarumo idėjas regione – parengti metodinę priemonę Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešąjai bibliotekai ir regiono bibliotekoms apie tvarumą, organizuoti 

kvalifikacinius renginius.



Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių 

savivaldybių viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100 Greta Bacevičiūtė, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos 

skyriaus vyriausioji metodininkė projektams

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

0 Neplanuojama rodiklio reikšmė

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro 

paslaugomis, dalis (proc.)

62 Tatjana Grigorčenkienė, Informacinių išteklių skyriaus 

vyriausioji bibliotekininkė

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų 

užklausų dalis (proc.)

100 Karolina Šutova, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji 

bibliotekininkė paslaugų vadybai 

Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo 

surinkimo pilnumas (proc.)                        

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

X

II. Skaitmeninimas:

1. Skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentus, kurių skaitmeninius vaizdus planuojama 

paskelbti e-paveldo svetainėje ir/arba jie bus saugomi Bibliotekos skaitmeniniame archyve 

– ne mažau 100 objektų. Prioritetas – knygos, esančios Vilnistikos kolekcijoje;

2. Bendradarbiauti su Vilniaus ir Alytaus regiono bibliotekomis: teikti dokumentų 

skaitmeninimo paslaugas. Į šį bendradarbiavimą įtraukti 8 bibliotekas (62 proc.);

3. Skaitmeninti objektų vaizdus, skirtus bibliotekos fondo viešinimui (parodoms, 

katalogams, leidiniams iliustruoti). Paruošti ne mažiau 4500 vaizdų

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1. Vykdyti metodinę pagalbą nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų (SVB) ir mokyklų 

bibliotekų (MB) darbuotojams; teikti metodines konsultacijas projektų rengimo, fondų 

formavimo, kraštotyros, skaitmeninimo ir kt. klausimais;

2. Tobulinti savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijas pagal 

VAVB parengtus mokymų planus (SVB ir MB, siekti kad kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

dalyvautų 70% regiono specialistų), parengti 3 naujas mokymų programas;

3. Įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas ir projektus (4) : „Vasara su knyga 2023“ 

(įtraukti visas regiono SAVB ir MB); „Knygų pristatymo paaugliams konkursas“ (įtraukiant 

regiono bibliotekas); „Metai su knyga“, organizuoti „Skaitymo festivalį 2023“ (įtraukiant 

regiono bibliotekas);

4. Įgyvendinti laimėtus projektus (4) – „Lengvai skaitomos knygos“ (nuotoliniai kvalifikacijos 

kėlimo mokymai); „Skaitymo festivalis 2023“  (įtraukiamos regiono bibliotekos) ir „Intymu: 

kūryba sau ir saviesiems – egodokumentai“ (įtraukiant regioną) ir „Koncertai bibliotekoje“;

5. Inicijuoti ir vykdyti naujus projektus/programas, kurių tikslinė grupė yra regiono 

bibliotekos;

6. Prisidėti prie „Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos“ priemonių (2 – TBA, MIR) 

įgyvendinimo regione;

7. Analizuoti 2022 m. regiono bibliotekų veiklą, remiantis statistiniais rodikliais, rengti 

apžvalgas, pristatyti regiono bibliotekų tarybos posėdžiuose;

8. Vykdyti tiriamąją veiklą – analizuoti VAVB ir regiono bibliotekų bendradarbiavimo 

galimybes;

9. Inicijuoti ir koordinuoti darbo grupes ir jų susirinkimus regiono bibliotekų specialistams 

aktualiais klausimais. Pagal poreikį rengti metodines priemones ir/ar rekomendacijas;

10. Parengti metodinių priemonių planą apie veiklas ir produktus mokyklų bibliotekoms;

11. Skleisti tvarumo idėjas regione – parengti metodinę priemonę Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešąjai bibliotekai ir regiono bibliotekoms apie tvarumą, organizuoti 

kvalifikacinius renginius.

III. Dokumentų fondas:

1. Užtikrinti, kad skaitytojams skirti informaciniai ištekliai būtų pastoviai atnaujinami ir 

prieinami (įsigyjami nauji ir nurašomi pasenę, neaktualūs, susidėvėję leidiniai ir kiti 

dokumentai). Fondą papildyti ne mažiau kaip 10 tūkst. fiz. vnt. naujų dokumentų, iš fondo 

pašalinti ne mažiau 10 tūkst. fiz. vnt.;

2. Ne mažiau kaip 80 proc. įsigytų naujų dokumentų talpinti atviruose fonduose;

3. Didinti bibliotekos Atminties kolekcijų pasiekiamumą skaitytojams;

4. Populiarinti atvirųjų fondų leidinius ir kolekcijas, savitarnos, leidinių užsakymo, 

rezervavimo ir išdavimo per Knygomatą paslaugas; TBA paslaugą;

5. Populiarinti ir papildyti naujais leidiniais Mickevičianos, Retų spaudinių, Abajaus, 

Aleksandrijos bibliotekos, Šanchajaus, Austrų literatūros kolekcijas, duomenų bazes 

„Vilnijos vartai“, „Dainavos kraštas“, „Bendruomenių kraštotyra. Bičių korys“ atnaujinti 

aktualiu turiniu (3 bazės);

6. Atnaujinti: bibliotekos el. paslaugų ir produktų sąrašus; Mėnesio renginių ir įvykių 

kalendorius „Bibliotekoje“ (popierinis, dalijamas); temines parodas (dokumentų, stendines 

mobilias, vienos knygos ir kt. bibliotekoje (40 vnt.) ir regione (10 vnt.); Skaitomiausių ir 

rekomenduojamų knygų sąrašus bibliotekos lankytojams (20 vnt.)



Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

X

Apmokytų gyventojų skaičius (žm.), iš jų: 8000 Daiva Kiminaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji   

informacinio raštingumo koordinatorė; Lina Vidrinskienė, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė 

darbui su suaugusiaisiais 

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius (žm.) 1100 Daiva Kiminaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji   

informacinio raštingumo koordinatorė 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.), iš jų:

7000 Rūta Skorupskaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus  vyriausioji 

kultūrinių veiklų koordinatorė 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

5000 Odeta Maziliauskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vyriausioji bibliotekininkė darbui su vaikais; Rūta Skorupskaitė, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorė

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų 

su negalia skaičius (žm.)

300  Rūta Skorupskaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kultūrinių 

veiklų koordinatorė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

300 Rūta Skorupskaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus  vyriausioji 

kultūrinių veiklų koordinatorė 

III. Dokumentų fondas:

1. Užtikrinti, kad skaitytojams skirti informaciniai ištekliai būtų pastoviai atnaujinami ir 

prieinami (įsigyjami nauji ir nurašomi pasenę, neaktualūs, susidėvėję leidiniai ir kiti 

dokumentai). Fondą papildyti ne mažiau kaip 10 tūkst. fiz. vnt. naujų dokumentų, iš fondo 

pašalinti ne mažiau 10 tūkst. fiz. vnt.;

2. Ne mažiau kaip 80 proc. įsigytų naujų dokumentų talpinti atviruose fonduose;

3. Didinti bibliotekos Atminties kolekcijų pasiekiamumą skaitytojams;

4. Populiarinti atvirųjų fondų leidinius ir kolekcijas, savitarnos, leidinių užsakymo, 

rezervavimo ir išdavimo per Knygomatą paslaugas; TBA paslaugą;

5. Populiarinti ir papildyti naujais leidiniais Mickevičianos, Retų spaudinių, Abajaus, 

Aleksandrijos bibliotekos, Šanchajaus, Austrų literatūros kolekcijas, duomenų bazes 

„Vilnijos vartai“, „Dainavos kraštas“, „Bendruomenių kraštotyra. Bičių korys“ atnaujinti 

aktualiu turiniu (3 bazės);

6. Atnaujinti: bibliotekos el. paslaugų ir produktų sąrašus; Mėnesio renginių ir įvykių 

kalendorius „Bibliotekoje“ (popierinis, dalijamas); temines parodas (dokumentų, stendines 

mobilias, vienos knygos ir kt. bibliotekoje (40 vnt.) ir regione (10 vnt.); Skaitomiausių ir 

rekomenduojamų knygų sąrašus bibliotekos lankytojams (20 vnt.)

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1. Prisidėti prie kultūrinio bendradarbiavimo programų/priemonių įgyvendinimo: Medijų ir 

informacinio raštingumo (MIR), nemokamo tarpbibliotekinio abonemento (TBA), Skaitymo 

skatinimo programos 2022 -2024 m. veiksmų plano; pažangos priemonės „Istorinės 

atminties turinio ir formų aktualizavimas“, „Socialinis receptas“, EIFL Generalinės 

Asamblėjos renginių bibliotekoje;

2. Organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams bibliotekoje, integruojant į 

juos MIR temas, apmokyti 250 gyventojų auditorijose; teikti individualias ir grupines 

konsultacijas lankytojams kaip naudotis bibliotekos fondais, kolekcijomis ir  paslaugomis; 

atnaujinti edukacijas; Kultūros paso paslaugai atnaujinti (3 vnt.); organizuoti TV ir medijų 

vaidybos dirbtuvių ciklą su Evelina Brėdikyte; interaktyvų žaidimą, skatinantį vaikų finansinį 

raštingumą ir edukacijas apie jį bibliotekoje ir regione (planuojama kartu su VMI).

3. Tęsti bendradarbiavimą su regiono bibliotekomis ir mokyklomis: teikti nuotolines ir 

tiesiogines konsultacijas mokyklų pedagogų metodiniams būreliams (3 vnt.); konsultacijas 

dėl DB  panaudos regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose, pasitarimus su regiono DB 

administratoriais (4 vnt.); išvažiuojamąsias edukacijas regione;

4. Vykdyti priemones, mažinančias socialinę atskirtį: edukacinius užsiėmimus – skaitymus 

lengvai suprantama kalba šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius skaitymo sunkumų, (3 

vnt.); sukurti virtualų apsakymų rinkinį vaikams lengvai suprantama kalba, 3 - iuoju 

skaitymo lygiu, (8 apsakymai);  parengti skaitmeninio raštingumo mokymų metodinę vaizdo 

medžiagą (1 vnt.); mokymus ,,Informacinės erdvės pritaikymas klausos negalią turintiems 

žmonėms (1 vnt.); neįgaliųjų organizacijų veiklas „Skaitymo festivalyje 2023“; paskaitų -

edukacinių renginių ciklą ukrainiečių kalba ,,Ukrainos mitologinė legenda“;

5. Projekto „Intymu: kūryba sau ir saviems - egodokumentai" įgyvendinimo metu 10-yje 

regiono bibliotekų surengti 40 edukacinių kūrybinių dirbtuvių jaunimui, rengti 3 parodas 

bendradarbiaujant su bendruomene, parengti 1 metodinę priemonę jaunimui;

6. „Skaitymo festivalio" metu organizuoti edukacinius užsiėmimus;

7. Viešinti bibliotekos „Tvarumo deklaraciją“, versti tekstą į anglų, rusų, lenkų ir/ar 

ukrainiečių kalbas



V. Apsilankymai:

1. Minėti LR Seimo paskelbtų 2023 m. minėtinų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukaktis 

(planas, 1 vnt.); įgyvendinti Vilniaus įkūrimo 700 metų jubiliejui skirtą renginių ciklą; 

suorganizuoti priemonių ciklą, skirtą Adomo Mickevičiaus 225-ąjam gimtadieniui paminėti;

2. Vykdyti skaitymą skatinančias veiklas: akcijoje „Vasara su knyga“, Knygų mugėje 

(el.žaidimai apie Adomą Mickevičių ir Vilnių); Šeimadienius (10 vnt.); veiklas „Kultūros 

nakties“  „Gatvės muzikos“, Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo muzikos „Jaunieji talentai‘‘ 

festivaliuose; pritraukti naujų narių į veikiančius klubus, atnaujinti turinį (5 klubai, 20 naujų 

narių); rengti el. knygų apžvalgas ir publikacijas vokiečių k. (4 vnt.); organizuoti renginių, 

parodų, susitikimų ir kt. tiesiogines transliacijas internete (20 vnt.); rengti mokyklų 

koncertus, festivalius (30 vnt.); kviesti mokytis, tyrinėti, dirbti Mickevičianos, Informacijos, 

Periodikos, Vilnistikos, Retų spaudinių skaityklose, individualiose darbo vietose; bibliotekos 

erdves siūlyti saviraiškai, improvizacijai, kūrybos pristatymams; kviesti jaunimą diskusijoms 

ir filmų peržiūroms Vaizdų palėpėje;

3. Stiprinti komunikaciją, bendradarbiauti su įvairiais TV kanalais, kviesti kurti laidas 

bibliotekoje (5 vnt.); skleisti informaciją apie paslaugas socialiniuose tinkluose, spaudoje, 

respublikiniuose, regioniniuose, bibliotekos ir bendrapartnerių komunikacijos kanaluose, 

kurti pranešimus, naujienlaiškius, literatūros sąrašus ir kt.

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 400000 Karolina Šutova, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji 

bibliotekininkė paslaugų vadybai

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 28 Aldona Jeleniauskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vadovė;                                                                                       

Karolina Šutova, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji 

bibliotekininkė paslaugų vadybai;  Odeta Maziliauskienė, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė 

darbui su vaikais 

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

9 Odeta Maziliauskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vyriausioji bibliotekininkė darbui su vaikais; Rūta Skorupskaitė, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorė 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I Paslaugos:

Sukurti naujas paslaugas: 1. Adomo Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos įprasminimui: 

parengti vaizdo filmus – istorikų vaizdo pasakojimus ,,Adomo Mickevičiaus pėdsakais“ (5 

epizodai); reklaminį siužetą apie Adomą Mickevičių; patyriminę programą „Plunksna ir 

žodis“ (suaugusiems); „Atrakink Adomo Mickevičiaus Vilnių“ (gimnazistams); teminę 

ekspoziciją ,,Adomas Mickevičius eina į teatrą“; proginį naujienlaiškio „Adomo ir Marilės 

skaitiniai" numerį, skirtą Adomui Mickevičiui; atnaujinti el.platformos 

http://mickevicius.amb.lt/ struktūrą ir dizainą; užtikrinti 2023 m. stalo kalendoriaus, skirto 

A. Mickevičiaus kūrybos įprasminimui sklaidą regione (300 vnt.); surengti dirbtuves 

,,Adomo Mickevičiaus užrašų knygelė“;

2. Organizuoti Vilniaus įkūrimo 700 - mečiui skirtą regioninę konferenciją „Miestai ir kalbos“ 

(70 dalyvių); įsteigti Vilniaus mylėtojų klubą, organizuoti viešas klubo diskusijas su 

vilniečiais (8); ruošti el. rekomendacinius literatūros sąrašus apie Vilnių (2); virtualų žaidimą 

,,Vilniui 700“; išleisti el.leidinį „Prisiminimuose gyvena. Vilnius, kurio nebėra“;

3. Užtikrinti regiono bibliotekų, mokyklų įtrauktį į bendradarbiavimą: rengti integruotų 

pamokų bibliotekoje ciklą; popamokinės veiklos užsiėmimų Kūrybos laboratorijoje ciklą (5); 

Užsienio kalbų, meninio skaitymo  ir kt. mokyklų konkursus (3); įgyvendinti nemokamą TBA 

paslaugą; parengti žymių žmonių jubiliejinių datų 2023 m. el. kalendorių, skirtą regiono 

bibliotekininkų parodų ir renginių organizatoriams (1); parengti Parodų ir kitų priemonių 

planą regiono bibliotekoms 2023 m. ir paskelbti jį regionų tinklaraštyje (1);  įgyvendinti 

priemonių, skirtų ASS turintiems vaikams skolinimo į namus paslaugą; užtikrinti Kimochi 

lėlių, metodinės medžiagos  ir mokymų kaip jomis naudotis, sklaidą regione (1 paketas); 

rengti metodinius patarimus ir aktualius knygų sąrašus skaitytojams, norintiems pakeisti 

pamestus bibliotekos dokumentus (2);

4. Užtikrinti nuotolinių paslaugų plėtrą:  Naujienlaiškį bibliotekos skaitytojams (ciklas); 

vaizdo reklamą „Išbandyk  virtualią realybę‘‘; Kūrybos laboratorijos Instagram paskyrą; 

Lietuvos naujienų agentūros ELTA prenumeratą (nemokamai iš bibliotekos kompiuterių); 

parengti reklaminį vaizdo siužetą, pristatantį biblioteką



Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

39 Andromeda Žandaravičienė, direktoriaus pavaduotoja

II. Tarptautiškumas:

1. Baigti įgyvendinti "Nordplus – Culture education" projektą (su Latvijos Gulbenes 

biblioteka ir Tartu biblioteka);

2. Teikti paraišką projektui "Nordplus – Library for all" (Su Latvijos nacionaline biblioteka ir 

Odense bibliotekų ir piliečių paslaugų centru (Danija);

3. Plėsti tarptautinių partnerių tinklą;

4. Dalyvauti tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, seminaruose, konferencijose

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant biblioteka, skaičius 

(vnt.)

2 Žydrūnė Tichanavičienė, Regiono bibliotekų metodikos ir 

vadybos skyriaus vadovė, Greta Bacevičiūtė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir vadybo skyriaus vyriausioji 

metodininkė projektams, Aušra Gudavičiūtė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyriausioji 

metodininkė-analitikė 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

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

ambasadomis, fondais,  verslo atstovais. Ypatingą dėmesį skirti organizacijos, 

atstovaujančios įvairią negalią turintiems asmenims, jaunimo organizacijoms 

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

100 Emilija Banionytė, direktorė

IV. Rinkodara:

1. Atlikti „VAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis 2023 m.“ tyrimą; 

2. Organizuoti pagrindines metų komunikacijos kampanijas: „Bibliotekų savaitės 

paminėjimas“, skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, „Skaitymo festivalis 2023“ ir kt.;

3. Aktyviai bendrauti su bibliotekos administruojamų socialinių tinklų sekėjais, dalintis 

informacija, skelbti įvairias akcijas, konkursus 

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 1 Žydrūnė Tichanavičienė, Regiono bibliotekų metodikos ir 

vadybos skyriaus vadovė, Aušra Gudavičiūtė, Regiono 

bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyriausioji 

metodininkė-analitikė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Organizuoti savanorių veiklas bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis;

2. Organizuoti savanorių veiklas dalyvaujant projektuose, programose

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)

40 Andromeda Žandaravičienė, direktorės pavaduotoja

I Paslaugos:

Sukurti naujas paslaugas: 1. Adomo Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos įprasminimui: 

parengti vaizdo filmus – istorikų vaizdo pasakojimus ,,Adomo Mickevičiaus pėdsakais“ (5 

epizodai); reklaminį siužetą apie Adomą Mickevičių; patyriminę programą „Plunksna ir 

žodis“ (suaugusiems); „Atrakink Adomo Mickevičiaus Vilnių“ (gimnazistams); teminę 

ekspoziciją ,,Adomas Mickevičius eina į teatrą“; proginį naujienlaiškio „Adomo ir Marilės 

skaitiniai" numerį, skirtą Adomui Mickevičiui; atnaujinti el.platformos 

http://mickevicius.amb.lt/ struktūrą ir dizainą; užtikrinti 2023 m. stalo kalendoriaus, skirto 

A. Mickevičiaus kūrybos įprasminimui sklaidą regione (300 vnt.); surengti dirbtuves 

,,Adomo Mickevičiaus užrašų knygelė“;

2. Organizuoti Vilniaus įkūrimo 700 - mečiui skirtą regioninę konferenciją „Miestai ir kalbos“ 

(70 dalyvių); įsteigti Vilniaus mylėtojų klubą, organizuoti viešas klubo diskusijas su 

vilniečiais (8); ruošti el. rekomendacinius literatūros sąrašus apie Vilnių (2); virtualų žaidimą 

,,Vilniui 700“; išleisti el.leidinį „Prisiminimuose gyvena. Vilnius, kurio nebėra“;

3. Užtikrinti regiono bibliotekų, mokyklų įtrauktį į bendradarbiavimą: rengti integruotų 

pamokų bibliotekoje ciklą; popamokinės veiklos užsiėmimų Kūrybos laboratorijoje ciklą (5); 

Užsienio kalbų, meninio skaitymo  ir kt. mokyklų konkursus (3); įgyvendinti nemokamą TBA 

paslaugą; parengti žymių žmonių jubiliejinių datų 2023 m. el. kalendorių, skirtą regiono 

bibliotekininkų parodų ir renginių organizatoriams (1); parengti Parodų ir kitų priemonių 

planą regiono bibliotekoms 2023 m. ir paskelbti jį regionų tinklaraštyje (1);  įgyvendinti 

priemonių, skirtų ASS turintiems vaikams skolinimo į namus paslaugą; užtikrinti Kimochi 

lėlių, metodinės medžiagos  ir mokymų kaip jomis naudotis, sklaidą regione (1 paketas); 

rengti metodinius patarimus ir aktualius knygų sąrašus skaitytojams, norintiems pakeisti 

pamestus bibliotekos dokumentus (2);

4. Užtikrinti nuotolinių paslaugų plėtrą:  Naujienlaiškį bibliotekos skaitytojams (ciklas); 

vaizdo reklamą „Išbandyk  virtualią realybę‘‘; Kūrybos laboratorijos Instagram paskyrą; 

Lietuvos naujienų agentūros ELTA prenumeratą (nemokamai iš bibliotekos kompiuterių); 

parengti reklaminį vaizdo siužetą, pristatantį biblioteką



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 97 Danutė Blažuk, administratorė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,2 Danutė Blažuk, administratorė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

11 Danutė Blažuk, administratorė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 70 Danutė Blažuk, administratorė

Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

30 Danguolė Stropienė, vyriausioji finansininkė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 40000 Danguolė Stropienė, vyriausioji finansininkė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 31800 Danguolė Stropienė, vyriausioji finansininkė

I. Nekilnojamo turto valdymas:

Efektyviai valdyti bibliotekos nekilnojamą turtą: bendras plotas  Ÿ- 6202,94 kv.m. (pagrindinis 

plotas - 3773,90 kv.m.). Atlikti korpusų A ,B ir C šilumos punkto įrengimą ir korpusų B ir C 

stogų remontą

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų  1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

30 Audrius Kolka, Materialinių išteklių skyriaus vadovas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

4000 Danguolė Stropienė, vyriausioji finansininkė

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,4 Audrius Kolka, Materialinių išteklių skyriaus vadovas

I. Projektų valdymas:

Investicijų projekto  „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų 

Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinis remontas“  įgyvendinimo pažanga (proc.)

Investicijų projekto  „Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų 

g. 10, Vilniuje, kapitalinis remontas“  

įgyvendinimo pažanga (proc.)

25 Audrius Kolka, Materialinių išteklių skyriaus vadovas

Bibliotekos direktorė

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai naudoti transporto priemones Subaru Outback ir VW Transporter

Investicijų projektai

Emilija Banionytė

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Organizuoti konkursus laisvoms darbo vietoms užimti; 2. Užtikrinti vadovaujamos 

įstaigos darbuotojų atlyginimų padidinimą nuo 2023 m. sausio mėnesio

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Sudaryti sąlygas bibliotekos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją kompetencijų ugdymo 

renginiuose: konferencijose, seminaruose, mokymuose ir pan. dalyvaujant įvairiais būdais;

2. Siekti, kad ne mažiau kaip  70 proc. bibliotekos darbuotojų patobulintų kvalifikaciją;

3. Parengti ir pateikti paraišką projektiniam finansavimui VAVB specialistų kompetencijoms 

stiprinti

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Teikiant kultūros paso paslaugas; 2. Įgyvendinant projektus;  3. Nuomojant patalpas; 4. 

Gaunant paramą turtu; 5. Išieškant delspinigius

Turtas


