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[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (APSKRIČIŲ BIBLIOTEKŲ) METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA]
KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Užtikrinti tinkamą Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų investicijų projektų
„Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ ir
„Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimą.
1. 2021-01-14 LR KM ir CPVA pateiktas raštas dėl projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“
įgyvendinimo pilna apimtimi papildomo finansavimo;
2021-01-26 susitikimo su KM ir CPVA atstovais metu priimti sprendimai dėl projekto „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimo etapais (parengtas posėdžio protokolas);
2021-02-09 LR KM pateiktas raštas dėl papildomo finansavimo skyrimo techninio projekto tikslinimo paslaugai įsigyti;
2021-02-25 gautas LR KM raštas dėl finansavimo skyrimo techninio projekto tikslinimo paslaugai įsigyti, kurio pagrindu
2021-03-26 pasirašyta sutartis dėl techninio projekto (Laida A) parengimo;
2021-03-26 LR EM ir VIPA pateiktas raštas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui „Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“, siekiant etapais įgyvendinti projektą
„Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“;
2021-05-21 LR KM, LR FM ir CPVA pateiktas raštas dėl papildomo finansavimo skyrimo projekto „Kauno apskrities
viešosios bibliotekos modernizavimas“ I etapo įgyvendinimui;
2021-06-10 pasirašytas papildomas susitarimas su VIPA dėl papildomo finansavimo projektui „Bibliotekos pastato,
esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“;
2021-06-15 parengtas techninis projektas (Laida A), kurio pagrindu paskelbtas gen. rangos darbų viešasis pirkimas;
2021-07-08 gautas LR KM raštas dėl papildomo finansavimo (3,622 mln. Eur) skyrimo projekto ,,Kauno apskrities
viešosios bibliotekos modernizavimas“ I etapo įgyvendinimui. 2021-12-08 šio rašto pagrindu pateiktas prašymas CPVA
dėl projekto finansavimo sutarties pakeitimo.
2. Pagal 2021-01-05 VIPA ir 2021-01-14 CPVA gautas pastabas pakoreguoti viešojo pirkimo dokumentai gen. rangos
darbams įsigyti;
2021-06-14 CVP IS paskelbtas išankstinis pirkimo dėl rangos darbų įsigijimo skelbimas;
2021-08-13 CVP IS paskelbtas atviras kultūros paskirties pastato (bibliotekos), esančio Radastų g. 2, Kaune,
rekonstravimo rangos darbų pirkimas;
2021-09-21 įvyko atviras kultūros paskirties pastato (bibliotekos), esančio Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo rangos
darbų pirkimas;
2021-09-28 paskelbtas viešojo konkurso laimėtojas - UAB „Neostata“.
3. 2021-09-30 pasirašyta rangos darbų atlikimo sutartis su UAB „Neostata“;
2021-10-14 pateiktas įvykdymo garantas ir įsigaliojo sutartis su gen. rangovu;
2021-10-27 pagal priėmimo-perdavimo aktą gen. rangovui perduota statybvietė ir pradėti gen. rangos darbai;
2021-11-19 pasirašytas pirmasis atliktų darbų aktavimas.
4. Atlikti papildomi darbai, siekiant įgyvendinti Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, modernizavimo II etapą:
2021-12-10 LR KM parengtas raštas dėl finansavimo skyrimo Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaune, likusios
dalies sutvarkymui ir vidaus erdvių įrengimui bei apstatymui (6,1 mln. Eur), taip pat likusios pastato dalies atnaujinimui
skirto techninio projekto (B laida) paslaugos įsigijimui (190 tūkst. Eur);

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

Parengtas veiksmų planas ir/ar
pateikti dokumentai Kultūros
ministerijai ir/ar CPVA dėl projekto
„Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“
įgyvendinimo galimybių, esant
nepakankamam finansavimui, (vnt.)

Suderinus su agentūromis viešojo
pirkimo dokumentus, įvykdytas
kompleksinis rangos darbų viešojo
pirkimo konkursas abiem
projektams (vnt.)

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

2

9

1

1

Įvykdymo
procentas

450%

100%

Komentaras

Kadangi 2021-01-26 susitikime su KM ir
CPVA buvo priimtas sprendimas dėl
projekto „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“
įgyvendinimo etapais, iškilo būtinybė
atlikti daugiau darbų, siekiant užtikrinti
sėkmingą investicijų projektų
įgyvendinimą

viešosios bibliotekos modernizavimas“ I etapo įgyvendinimui. 2021-12-08 šio rašto pagrindu pateiktas prašymas CPVA
dėl projekto finansavimo sutarties pakeitimo.
2. Pagal 2021-01-05 VIPA ir 2021-01-14 CPVA gautas pastabas pakoreguoti viešojo pirkimo dokumentai gen. rangos
darbams įsigyti;
2021-06-14 CVP IS paskelbtas išankstinis pirkimo dėl rangos darbų įsigijimo skelbimas;
2021-08-13 CVP IS paskelbtas atviras kultūros paskirties pastato (bibliotekos), esančio Radastų g. 2, Kaune,
rekonstravimo rangos darbų pirkimas;
2021-09-21 įvyko atviras kultūros paskirties pastato (bibliotekos), esančio Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo rangos
darbų pirkimas;
2021-09-28 paskelbtas viešojo konkurso laimėtojas - UAB „Neostata“.
3. 2021-09-30 pasirašyta rangos darbų atlikimo sutartis su UAB „Neostata“;
2021-10-14 pateiktas įvykdymo garantas ir įsigaliojo sutartis su gen. rangovu;
2021-10-27 pagal priėmimo-perdavimo aktą gen. rangovui perduota statybvietė ir pradėti gen. rangos darbai;
2021-11-19 pasirašytas pirmasis atliktų darbų aktavimas.
4. Atlikti papildomi darbai, siekiant įgyvendinti Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, modernizavimo II etapą:
2021-12-10 LR KM parengtas raštas dėl finansavimo skyrimo Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaune, likusios
dalies sutvarkymui ir vidaus erdvių įrengimui bei apstatymui (6,1 mln. Eur), taip pat likusios pastato dalies atnaujinimui
skirto techninio projekto (B laida) paslaugos įsigijimui (190 tūkst. Eur);
2021-12-14 LR KM pateiktas raštas dėl finansavimo skyrimo baziniam restauravimo įrangos paketui įsigyti,
įgyvendinant pastato, esančio Radastų g. 2, rekonstrukcijos II etapą;
2022-12-29 pasirašyta sutartis dėl bazinio restauravimo įrangos paketo įsigyjimo.

2. Užtikrinti sėkmingą pasirengimą KAVB veiklos organizavimui ir nenutrūkstamam paslaugų teikimui pastato
rekonstrukcijos metu
1. 100 proc. įgyvendintos 2021 metams numatytos priemonės, patvirtintos 2020-04-03 įsakymo Nr. V-54 aktualios
redakcijos „KAVB veiklos pertvarkymo plane 2020- 2022 metams“. Siekiant stiprinti bibliografinio - informacinio
aptarnavimo funkciją, efektyvinti vartotojų patiriamus procesus, sujungiant atvirą knygų ir periodinių leidinių fondą į
bendrą vartotojams patogią erdvę, Informacinių paslaugų skyrius ir Bendrųjų fondų saugojimo skyriaus einamųjų metų
periodikos skaityklos vykdomos funkcijos prijungtos prie Skaitytojų aptarnavimo skyriaus. Siekiant efektyvinti darbo
organizavimo procesus, apjungiant glaudžiai tarpusavyje susijusias IT, el. paslaugų koordinavimo, organizavimo veiklas,
kryptingai organizuoti el. paslaugų ir produktų kūrimą, tobulinimą ir sklaidą regione, Informacinių technologijų skyriaus
pagrindu, prijungiant Strateginės plėtros ir inovacijų centro Elektroninių paslaugų plėtros grupę, įkurtas Medijų ir
elektroninių paslaugų skyrius.
2. Parengtas, direktoriaus 2021-02-08 įsakymu Nr. V-22 patvirtintas ir sėkmingai įgyvendintas KAVB veiklų
perkraustymo iš Radastų g. 2 į K. Donelaičio g. 8 pastatą ir kitas patalpas mieste planas 2021 metams. Vadovaujantis
šiuo planu, bibliotekos veikla ir paslaugos vartotojams nuo 2021-09-01 pradėtos teikti pastate K. Donelaičio g. 8, KAVB
darbuotojų administracinis darbas organizuojamas pastatuose I. Kanto g. 6 ir Sapiegos g. 12.
3. Parengti ir/ar atnaujinti veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Perkėlus vartotojų aptarnavimo veiklas iš Radastų g. 2 į K. Donelaičio g. 8, atnaujintos Naudojimosi KAVB taisyklės,
patvirtintos direktoriaus 2021-08-31 įsakymu Nr. V-103;
Atnaujintos ir direktoriaus 2021-07-01 įsakymu Nr. V-78 patvirtintos KAVB Darbo tvarkos taisyklės;
2021-12-15 parengtas KAVB Vartotojų aptarnavimo standartas

Pasirašyta ir pradėta įgyvendinti
rangos darbų sutartis (vnt.)

Įgyvendintos 2021 metams
numatytos priemonės, patvirtintos
2020-04-03 įsakymo Nr. V-54
aktualios redakcijos „KAVB veiklos
pertvarkymo plane 2020-2022
metams“, proc.
Parengtas ir įgyvendintas KAVB
veiklų perkraustymo iš Radastų g. 2
į K. Donelaičio g. 8 pastatą ir kitas
patalpas mieste planas 2021
metams (vnt.)

1

1

100%

100

100

100%

1

1

100%

kryptingai organizuoti el. paslaugų ir produktų kūrimą, tobulinimą ir sklaidą regione, Informacinių technologijų skyriaus
pagrindu, prijungiant Strateginės plėtros ir inovacijų centro Elektroninių paslaugų plėtros grupę, įkurtas Medijų ir
elektroninių paslaugų skyrius.
2. Parengtas, direktoriaus 2021-02-08 įsakymu Nr. V-22 patvirtintas ir sėkmingai įgyvendintas KAVB veiklų
perkraustymo iš Radastų g. 2 į K. Donelaičio g. 8 pastatą ir kitas patalpas mieste planas 2021 metams. Vadovaujantis
šiuo planu, bibliotekos veikla ir paslaugos vartotojams nuo 2021-09-01 pradėtos teikti pastate K. Donelaičio g. 8, KAVB
darbuotojų administracinis darbas organizuojamas pastatuose I. Kanto g. 6 ir Sapiegos g. 12.
3. Parengti ir/ar atnaujinti veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Perkėlus vartotojų aptarnavimo veiklas iš Radastų g. 2 į K. Donelaičio g. 8, atnaujintos Naudojimosi KAVB taisyklės,
patvirtintos direktoriaus 2021-08-31 įsakymu Nr. V-103;
Atnaujintos ir direktoriaus 2021-07-01 įsakymu Nr. V-78 patvirtintos KAVB Darbo tvarkos taisyklės;
2021-12-15 parengtas KAVB Vartotojų aptarnavimo standartas

3. Stiprinti ir plėtoti KAVB regioninę veiklą, bendradarbiaujant su savivaldybių viešosiomis ir mokyklų bibliotekomis,
taip prisidedant prie tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regione
1. 2021-02-01 įsakymu Nr. V-15 Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintas KAVB
regioninės veiklos plėtros modelio priemonių planas 2021 m.
2. Įgyvendinta 17 priemonių, nukreiptų į regioninės veiklos plėtrą: atlikta Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų
2018-2020 m. veiklos statistikos analizė (https://regionas.kvb.lt/statistika/); parengtos 5 metodinės rekomendacijos
(Zoom naudotojo atmintinė, Microsoft Teams naudotojo vadovas, Projektų naudotojo atmintinė, Metodinė medžiaga
įgyvendinant AVBA projektą specialitų kompetencijų ugdymui, Medijų raštingumas);SVB suteikta 130 metodinių
konsultacijų; įgyvendinti 7 regioniniai projektai ir programos, į kuriuos įtraukta 13 savivaldybių viešųjų bibliotekų;
įgyvendinti 2 regiono bibliotekų tarybos posėdžiai (2021-04-28 ir 2021-12-08); sukurta KAVB ir regiono SVB direktorių
dalijimosi informacija platforma-forumas (2021-05-10); surengtos 74 kultūros, edukacinės ir šviečiamojo pobūdžio
veiklos regione; įgyvendinta 12 regioninių projektų ir programų, iš kurių; įgyvendinti 3 regioniniai kompetencijų ugdymo
projektai bei parengta ir LKT Kvalifikacijos kėlimo programai pateikta 1 regioninė kompetencijų ugdymo projekto
paraišką Sutelktiniam finansavimui plėtoti; įgyvendinta 19 mokymų pagal KAVB andragogų parengtas ir atnaujintas
mokymų programas, apmokyta 537 regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų; parengtos ir atnaujintos 9
mokymo programos specialistams; parengtos 9 mokymo programos specialistams; parengtos 8 mokymo programos
vartotojams; susisteminta ir atnaujinta informacija interneto svetainės www.kvb.lt rubrikos Kraštiečiams galerijoje
„Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų kraštotyrinė veikla“; parengta nauja galerija „Kauno regiono viešųjų
bibliotekų sukurti interaktyvūs žaidimai, programėlės, virtualūs turai“; atlikta analizė ir parengtas veiklų planas
regioninės Komplektavimo tarybos steigimui; parengti ir paviešinti straipsniai, pranešimai, skatinantys naudotis TBA
paslaugomis(Kauno regiono bibliotekų tinklaraštis, kvb.lt svetainė); įgyvendinta „Vasara su knyga" iniciatyva, į kurią
įtraukta 13 savivaldybių viešųjų bibliotekų, 254 filialai; įgyvendintos visos 9 KM strateginio plano priemonės „Aprūpinti
bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis" numatytos veiklos,
kuriose dalyvavo 13 savivaldybių viešųjų bibliotekų.
3. Įgyvendintos 9 priemonės, nukreiptos į Kauno regiono mokyklų bibliotekų veiklos plėtrą 2021 metais: atliktas Kauno
regiono mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo poreikių 2022-2023 vertinimo tyrimas; parengtomis
metodinėmis rekomendacijomis pasidalinta su regiono mokyklų bibliotekomis, apmokyta 17 mokyklų bibliotekų
specialistų; į Kauno regiono bibliotekų tarybos sudėtį įtrauktas 1 mokyklų bibliotekų atstovas; suteikta 16 metodinių
konsultacijų mokyklų bibliotekoms; į vykdytus regioninius projektus ir programas įtraukta 70 mokyklų bibliotekų; KAVB
organizuotos parodos ekspornuotos 6 Kauno regiono mokyklų bibliotekose; suorganizuotas susitikimas su Kauno
regiono mokyklų bibliotekų atstovais bendradarbiavimo galimybėms aptarti (2021-05-19); mokyklų bibliotekos
įtrauktos įgyvendinant „Vasara su knyga" iniciatyvas; 61 mokyklų biblioteka įtraukta į KM strateginio plano priemonės
„Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis" numatytas
veiklas

Parengti ir/ar atnaujinti veiklą
reglamentuojantys dokumentai:
Naudojimosi KAVB taisyklės,
perkėlus vartotojų aptarnavimo
veiklas iš Radastų g. 2 į K.
Donelaičio g. 8, Darbo tvarkos
taisyklės, Vartotojų aptarnavimo
standartas, (vnt.)

Patvirtintas KAVB regioninės
veiklos plėtros modelio priemonių
planas 2021 m. (vnt.)

3

3

100%

1

1

100%

Įgyvendintos priemonės,
nukreiptos į regioninės veiklos
plėtrą, (vnt.)

10

18

180%

Dėl CODID-19 pandemijos sukeltų
padarinių bei laikydamiesi saugumo
reikalavimų iniciavome daugiau nei
planuota nuotolinių renginių,
bendradrabiavome su Kauno regiono
savivaldybių ir mokyklų bibliotekų
atstovais organizuodami nuotolinius
susitikimus, pasitarimus bendradarbiavimo
galimybėms plėtoti. Atsižvelgdami į
poreikius, kūrėme nuotolines mokymų
programas tiek specialistams, tiek
gyventojams

Veiklos, kurias iki šiol orientuodavome
daugiausia į savivaldybių bibliotekų
poreikius pritaikėme, adaptavome ir
pristatėme mokyklų bibliotekoms. Dėl šių
priežasčių rodiklių reikšmės viršija
numatytas metų pradžioje

Įgyvendintos priemonės,
nukreiptos į Kauno regiono
mokyklų bibliotekų veiklos plėtrą
2021 metais, (vnt.)

5

9

180%

4. Plėtoti ir gerinti KAVB paslaugų prieinamumą, didinant bibliotekos žinomumą Kauno mieste ir tobulinant
paslaugų teikimo sąlygas veiklų perkraustymo ir pastato rekonstrukcijos laikotarpiu
1. 2021 m. I ketv. įrengti pirmieji 2 leidinių išdavimo savitarnos aparatai - paštomatai Kaune.
2. Dalyvauta įgyvendinant 6 Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 veiklas:. Laimės diena - dalyvavimas „Kaunas
2022“ iniciatyvoje su KAVB renginių, akcijų programa; Aklas pasimatymas su knyga - KAVB iniciatyva kartu su festivaliu
„Kauno Literatūros savaitė 2021“ ir „Kaunas 2022“; Kiemų šventė - dalyvavimas „Kaunas 2022“ iniciatyvoje Laisvės al.;
Atiduok rakandus menui! - KAVB prisidėjo prie „Kaunas 2022“ inicijuoto „Šiuolaikinių seniūnijų" projekto įgyvendinimo;
paroda „1972: pramušti sieną“ - dalyvavimas kartu su partneriais rengiant parodą „Kaunas 2022“ veiklų programai;
dalyvavimas „Kaunas 2022“ inicijuotuose Kauno kultūros bendruomenės susitikimuose ir kultūros pusryčiuose įvairiose
Kauno vietose (organizavo „Kaunas 2022“, Kauno menininkų namai).
3. Biblioteka aktyviai bendradarbiavo su Kauno miesto kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir
verslo organizacijomis. Kartu su partneriais buvo organizuojami edukaciniai, skaitymo skatinimo, mokymosi visą
gyvenimą ir socialinės atskirties mažinimo renginiai bei akcijos. VDU Kauno botanikos sodas yra ilgametis partneris
organizuojant "Kvapų naktį", o VDU Muzikos akademija - organizuojant bendruomenei skirtus koncertus, susitikimus su
muzikais. Su Vaikų pramogų centru Curiocity (PC „Mega") periodiškai organizuojamos edukacijos vaikams, garsiniai
knygų skaitymai. Bibliotekos "Kvepiančių knygų salonas" eksponuotas Nacionaliniame Kauno dramos teatre, miesto
mokyklose. Kauno menininkų namai pakvietė biblioteką dalyvauti miesto "Kultūros mugėje", kurioje veikė "Kvepiančių
knygų salonas", eksponuota bibliotekos išleistų knygų paroda, pristatyta 2021 m. bibliotekos išleista knyga "Iš žiniuonės
kišenės". Kartu su Kauno tautinės kultūros centru rengtos edukacijos vykdant projekto „Žvelgiant praeitin regėti ateitį"
veiklas. Skaitymo skatinimo renginiai nuolat vyko bendradarbiaujant su Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklomis
bei darželiais

Suderinus su Kauno miesto
savivaldybe, įrengti leidinių
išdavimo savitarnos aparatai paštomatai vartotojams patogiose
vietose (vnt.)
Įgyvendinta ir/ar dalyvauta
įgyvendinant Kaunas - Europos
kultūros sostinė 2022 veiklas,
veiklų skaičius (vnt.)

Įgyvendinta ir/ar dalyvauta
įgyvendinant
bendruomenines/kultūrines
iniciatyvas, iniciatyvų skaičius (vnt.)

Įgyvendinant
bendruomenines/kultūrines
iniciatyvas, bendradarbiauta su
kultūros, švietimo ir mokslo
įstaigomis, nevyriausybinėmis ir
verslo organizacijomis, partnerių
skaičius (vnt.)

2

3

40

25

2

6

69

57

100%

200%

Biblioteka sulaukė VšĮ „Kaunas 2022“ ir
kitų partnerių kvietimų prisijungti prie
papildomų iniciatyvų, aktyvinant Kauno
miesto kultūrinį gyvenimą

173%

Siekiant didinti bibliotekos žinomumą,
priimta daugiau pasiūlymų
bendradarbiauti ir dalyvauti naujose
iniciatyvose ir veiklose kartu su esamais ir
naujais partneriais

228%

Sumažėjus suvaržymams dėl pandeminės
situacijos, platesnės galimybės paskatino
ne tik biblioteką, bet ir kitas įstaigas bei
institucijas, verslo atstovus intensyviau
ieškoti partnerių veikloms įgyvendinti

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

6,9

10,00

145%

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Faktinė
reikšmė

Komentaras

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:
1. Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms
13 Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų
ir 7 mokyklų bibliotekoms.
2. Bibliotekų specialistų kvalifikacija kelta vykdant kvalifikacijos
ugdymui skirtus projektus „Biblioterapijos taikymas Lietuvos
bibliotekose", „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės
sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo
kokybę“, „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime
bendravimą be smurto!“. Tęstas darbuotojų įgūdžių tobulinimas
dirbant su autizmo spektro sutrikimą turinčiais asmenimis ir jų
šeimomis - į programą „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir
informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei
priemonėmis“ buvo įtraukti mokymai „Kad karosas imtų
vaikščioti“: kaip mes suprantame autizmą? ir „Autizmui
draugiškos bibliotekos". Bibliotekų specialistų mokymai
organizuoti pagal 22 parengtas ir/ar pritaikytas mokymų
programas, kurių didžioji dalis pritaikyta nuotoliniams
mokymams, todėl iš 28 mokymų net 23 vyko nuotoliniu būdu. 96%
(753) specialistų kvalifikaciją kėlė nuotoliniu būdu. Virtualių
mokymų, renginių ir edukacijų poreikis padiktavo išsamesnių
mokymų, skirtų darbui Zoom platformoje, Moodle aplinkoje, taip
pat bendravimo naudojantis nemokamu MS Teams įrankiu,
organizavimą. Parengtos ne tik mokymo programos, bet ir
vartotojo vadovai. Vykdant projekto „Apskričių viešųjų bibliotekų
darbuotojų kompetencijų kėlimas“ veiklas, dalyvauta rengiant
metodines rekomendacijas „Kultūrinių renginių organizavimas" ir
„Medijų raštingumas", kuriomis pasidalinta su visomis
savivaldybių viešosiomis bibliotekomis.
3. Ataskaitiniais metais Kauno ir Marijampolės apskričių
savivaldybių viešosios bibliotekos ir jų aptarnaujamos
bendruomenės kviestos įsijungti į 10 projektų ir 2 programas,
skirtus ne tik bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimui, bet ir
kultūrinei edukacijai, skaitymo skatinimui, partnerystės,
benruomeniškumo stiprinimui, gerosios patirties sklaidai („Knygos
kelias: atrask, pažink, sukurk!“, „...dėl žalio žolyno“ , „Stotelė hiphopas“, „Žvelgiant praeitin regėti ateitį“, skaitymo skatinimo
programa „Vasara su knyga" ir kt.)

Suteiktų konsultacijų
skaičius, tenkantis vienai
aptarnaujamos teritorijos
savivaldybės viešajai
bibliotekai (vnt.)

Bibliotekininkams skirtuose
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose apmokytų
nustatytos teritorijos
bibliotekininkų dalis (proc.)

Projektuose (programose),
kurių tikslinė grupė yra
nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų
lankytojai, dalyvavusių
savivaldybių viešųjų
bibliotekų dalis (proc.)

98

100

97,04

100,00

99%

100%

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų skaičius (vnt.)

13

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius (vnt.)

130

Parengtų informacinių ir metodinių priemonių
savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius (vnt.)

5

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius
(vnt.)

208

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos mokyklų
bibliotekoms skaičius (vnt.)

16

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius (žm.)

810

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių
nustatytos teritorijos bbliotekininkams skaičius
(vnt.)

28

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų
kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
(žm.)

786

Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė grupė
yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai, skaičius (vnt.)

12

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra
nustatytos teritorijos savivaldybių bibliotekos ir/ar
jų lankytojai, dalyvavusių savivaldybių viešųjų
bibliotekų skaičius (vnt.)

13

Antroje metų pusėje pradėjus LIBIS
duomenų perkėlimą į centralizuotai
valdomą kompiuterijos infrastruktūrą ir
integravimą į portalą ibiblioteka.lt ,
pagausėjo užklausų dėl darbo su naująja
modifikuota LIBIS sistema. Užklausos dėl
darbo komplektavimo, katalogavimo ir
vartotojų aptarnavimo moduliuose 2021
m. IV ketv. sudarė net 60 % konsultacijų, o
per metus jos sudarė penktadalį (21 proc.)
visų suteiktų konsultacijų

II. Skaitmeninimas:
1. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklos, nežiūrint
pandeminės situacijos ir nuotolinio darbo organizavimo, vyko
sklandžiai. Iš planuotų atrinkti ir suskaitmeninti 400 kultūros
paveldo objektų, atrinkta ir suskaitmeninta 392 ir visi jie
eksportuoti į epaveldas.lt portalą bei paženklinti atvirąja turinio
licencija.
2. Ataskaitiniais metais skaitmeninto kultūros paveldo fragmentai
ir nuorodos į epaveldas.lt portalą dažniau panudoti bibliotekos
kurtose virtualiose parodose ir iškilių Lietuvos asmenybių veiklų
viešinimui bei kultūros paveldo sklaidai skirtuose tekstuose, taip
pat kuriamuose e.produktuose (e.žinynai „Kaunas: datos ir
faktai", „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas", „Kauno
menininkai"). Lyginant su praėjusiais metais, 2% padaugėjo
bibliotekos suskaitmenintų kultūros paveldo objektų peržiūrų.
Kultūros paveldo objektų skaidai naudojamos ne tik bibliotekos
valdomos interneto svetainės, bet ir socialinių tinklų, ypač
Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro facebook,
paskyros.
3. Konsultuota ir bendradarbiauta sprendžiant skaitmeninimo
klausimus su 7 regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis,
savo fonduose turinčiomis vertingų kultūriniu bei istoriniu turiniu
spausdintų dokumentų bei rankraščių

Suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros
paveldo objektų peržiūrų
skaičius, tenkantis vienam
objektui (vnt.)

Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojasi
apskrities viešosios
bibliotekos skaitmeninimo
kompetencijų centro
paslaugomis, dalis (proc.)

32

54

33,01

53,85

103%

100%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius iš viso (vnt.)

3132

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

392

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

103379

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

3132

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių
skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo
kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų
kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)

1264

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojosi apskrities viešosios
bibliotekos skaitmeninimo centro paslaugomis,
skaičius (vnt.)

7

III. Dokumentų fondas:
1. Bibliotekos fonde kaupiami ir saugomi dokumentai sudarė
galimybę tiek teikti informaciją, tiek ir skolinti dokumentus kitų
bibliotekų vartotojams. Iš kitų bibliotekų priimta daugiau
užklausų, negu planuota - 104%.
2. Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose 2021
m. buvo prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO, Naxos Music
Library, Infolex ir BNS. Regiono bibliotekų specialistai nuolat
konsultuoti el. paštu bei telefonu apie duomenų bazių panaudos
galimybes, naujas funkcijas. Suteikta 13 individualių konsultacijų
ir organizuotos 2 nuotolinės konsultacijos, kurių metu aptartos ne
tik duomenų bazių galimybės, bet ir dalintasi gerąja patirtimi apie
duomenų bazių informacijos paieškos galimybių sklaidą.
3.Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir ir teisės aktų nustatyta
tvarka formuota bibliotekai paskirta NPDAF dalis, aktyviai
bendradarbiauta su leidėjais, siekiant suformuoti išsamų atsarginį
archyvinį fondą. Pagal LIBIS ataskaitos ISBN agentūrai duomenis
2021 m. registruota 2868 dokumentų, kuriuos KAVB turėjo
surinkti.
4. Rengiant nustatytą Nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos dalį tęstas 1910-1923 m. lietuviškų periodinių
leidinių publikacijų bibliografinių įrašų sudarymas, nustatyti jų
reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos.
5. Kultūros ministro 2021-12-01 įsakymu Nr. 1359 „Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2021 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-1
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dokumentams
įsigyti ir valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių
biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams
įsigyti, 2021 metams paskirstymo" pakeitimo“ Bibliotekai skirtos
papildomos komplektavimo lėšos - 75170 Eur, kurios panaudotos
komplektuojant aktyvų vartotojų aptarnavimui skirtą bibliotekos
fondą. Papildomai skirtos lėšos leido įsigyti įvairių rūšių kultūriniu
ir istoriniu turiniu vertingus, vartotojų informacinius poreikius
atitinkančius dokumentus, taip pat užpildyti ankstesnių metų
komplektavimo spragas

Per tarpbibliotekinį
abonementą įvykdytų
užklausų dalis (proc.)

96

Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosiose
bibliotekose
licencijuojamose duomenų
bazėse peržiūrėtų turinio
vienetų skaičiaus pokytis
lyginant su praėjusiais metais
(proc.)

0,14

Lietuvos publikuotų
dokumentų archyvinio fondo
surinkimo pilnumas (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]

90

Sudarytų nacionalinės
retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičiaus
pokytis lyginant su
praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]

0,8

91,83

49,34

118,34

-11,71

96%

35240%

131%

-1464%

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų
skaičius (vnt.)

208

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų užklausų
skaičius (vnt.)

191

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius praėjusiais
ataskaitiniais metais (vnt.)

16118

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius (vnt.)

24070

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių skaičius
(vnt.)

2868

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus
pavadinimų skaičius (vnt.)

3394

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius praėjusiais ataskaitiniais
metais (vnt.)

2280

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius (vnt.)

2013

Viruso COVID-19 sukelta pandemija ir
ilgalaikis nuotolinis mokymasis ir darbas,
nutolus nuo pagrindinės gyvenamosios,
mokymosi ar darbo vietos, suformavo
daug didesnį poreikį naudotis nuotolinio
prisijungimo prie duomenų bazių galimybe
ir pasinaudoti jose esančia informacija

Leidinių pavadinimų surinkimo iš leidėjų
skaičius viršytas pavėluotai gavus 2020 m.
pabaigoje išleistus leidinius, taip pat, po
priminimų leidėjams, gavus ankstesnių
metų išieškotus trūkumus
Dėl Katalogavimo modulio trikdžių
modernizuojant LIBIS, įrašų sudarymas
vyko lėčiau, negu planuota

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1. Ataskaitiniais metais bibliotekos andragogai parengė 10 naujų
skaitmeninio, medijų ir informacinio raštingumo mokymų
programų, iš jų 4 nuotolinių mokymų programas: „Bendraukime
efektyviau", „Turinio kūrimas ir dalijimasis internete: dokumentai
ir skaitmeninės nuotraukos" (nuotoliniai/auditoriniai) ,
„Naudingos nuorodos ir mobilios programėlės laisvalaikiui"
(nuotoliniai/auditoriniai) ir „Tobuliname įgūdžius su Microsoft
Office Word 2010". Iš viso, mokymai gyventojams organizuoti
pagal 19 parengtų ir/ar pritaikytų mokymų programų, iš kurių 14
programų buvo skirtos nuotoliniams mokymams. Nuotolinių
mokymų ir konsultacijų dalyviai sudarė net 88% visų mokymuose
dalyvavusių žmonių.
2. Kauno regiono savivaldybių bendruomenėms, tenkinant įvairių
tikslinių vartotojų grupių (vaikų, asmenų, turinčių negalią, šeimų ir
kt.) kultūrinės, socialinės edukacijos poreikius, pasiūlytos 33
edukacinių užsiėmimų temos, iš kurių 13 temų moksleiviams metų
eigoje buvo įtrauktos į Kultūros pasą. Asmenims su negalia
pasiūlytos 3 edukacinės programos iš „Aprūpinti bibliotekas
socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta
įranga bei priemonėmis“ programos, dar 4 programas adaptavo ir
vedė bibliotekos edukatoriai. Per metus pravesta 210 kontaktinių
edukacinių renginių (4198 dalyviai), iš kurių 107 išvažiuojamieji
(2440 dalyvių) vesti vaikų vasaros stovyklose, mokyklose, regiono
šventėse, nevyriausybinių organizacijų ir asmenų su negalia
draugijų, globos ar ugdymo įstaigų suteiktose erdvėse. Interneto
mokymosi aplinkos platformose ir socialiniuose tinkluose
pravestos 42 (2020 m. - 30) virtualios edukacijos

Apmokytų gyventojų skaičius
(žm.), iš jų:

Virtualiu būdu apmokytų
gyventojų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius
(žm.)

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

775

650

1600

635

672

590

4198

799

87%

91%

262%

126%

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių skaičius
(žm.), iš jų:

354

Virtualių skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių
skaičius (žm.)

298

Medijų ir informacinio raštingumo mokymų dalyvių
skaičius (žm.), iš jų:

173

Virtualių medijų ir informacinio raštingumo
mokymų dalyvių skaičius (žm.)

147

Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.), iš jų:

145

Virtualių kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

145

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų skaičius
(vnt.), iš jų:

19

Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si)
programų skaičius (vnt.)

14

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir
mokinių skaičius (žm.)

2498

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų
skaičius (žm.)

0

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų,
turinčių negalią, skaičius (žm.)

501

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai
šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

320

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius (žm.)

879

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

210

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir
mokiniams, skaičius (vnt.)

148

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams,
skaičius (vnt.)

0

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims,
turintiems negalią, skaičius (vnt.)

24

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai,
skaičius (žm.)

8

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems
Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

30
42

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

33

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

15

Esant pandeminei situacijai, atšaukta dalis
planuotų auditorinių mokymų. Ne visomis
temomis buvo įmanoma organizuoti
nuotolinius mokymus

Dėl viruso COVID-19 sukeltos pandemijos
pirmąjį 2021 m. pusmetį buvo ribojamos
susibūrimų ir bendravimo
galimybės,tačiau, ribojimus atšaukus,
edukacijų paklausa ypač padidėjo ugdymo
įstaigose (moksleiviams, asmenims su
negalia).
Vaikų poilsį ir užimtumą
organizuojančioms įstaigoms nespėjus
pasirengti vasaros stovykloms, užsimezgė
partnerystė ne tik su mokyklomis, bet ir su
vaikų dienos centrais bei vaikų stovyklomis
Kauno regione. Atsiradus naujiems
partneriams, surengta beveik 3 kartus
daugiau kūrybinių dirbtuvių, kuriose
dalyvvo 294% planuoto vaikų ir jaunimo
dalyvių skaičiaus.
Pirmąjį 2021 m. pusmetį COVID-19
pandemijos ribojimai įtakos turėjo ir
senjorų užsiėmimams - jų organizavimas
buvo sustabdytas. O nuo 2021-09-01
Bibliotekos veiklas persikrausčius į K.
Donelaičio g. 8 patalpas, neliko tokiems
susibūrimams pritaikytos erdvės, todėl
edukacijos senjorams nebuvo vykdomos
Metų pradžioje, žiemą ir pavasarį, galiojant
pandeminiams suvaržymams mokyklose
itin populiarios buvo virtualios edukacijos.
Vaikai ir jaunimas sudarė pusę virtualių
edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičiaus

V Apsilankymai:
Bendras lankytojų skaičius
1. Biblioteka teikė Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams
(žm.)
aktualias mokymosi visą gyvenimą, saviraišką ir bendrakūrystę
skatinančias paslaugas, užtikrindama kokybišką edukacinių ir
kultūrinių paslaugų teikimą, aprūpinimą dokumentais tiek
įprastomis sąlygomis, tiek karantino dėl COVID-19 metu.
Rengiantis pastato Radastų g. 2 modernizavimui, vartotojų
aptarnavimo veiklos 2021 m. rugpjūčio 16-31 d. buvo
perkraustytos į K. Donelaičio g. 8 pastatą, tuo metu biblioteka
vartotojų neaptarnavo. Buvo vykdoma aktyvi komunikacijos
kampanija siekiant kuo plačiau informuoti bibliotekos vartotojus
ir visuomenę apie pasikeitusią aptarnavimo vietą bei sąlygas.
Nežiūrint visų trikdžių, susijusių su veiklų perkraustymu, planuotas
lankytojų skaičius buvo pasiektas.
Tęsiantis pandeminei situacijai dalis paslaugų ir toliau buvo
teikiamos virtualiai, organizuojant tiesiogines kultūros renginių
transliacijas facebook paskyrose, vedant gyventojams ir bibliotekų
specialistams mokymus, edukacinius užsiėmimus vartotojams
nuotolinėse mokymosi aplinkose Moodle, Zoom ir kt.

340000

338643

100%

Lankytojų skaičius (žm.)

91228

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

247415

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
Sukurtų naujų paslaugų
1. Gerinant vartotojams teikiamų paslaugų kokybę ir jų
skaičius (vnt.)
prieinamumą, sukurtos ir atnaujintos 4 e-paslaugos ir produktai.
Gerinant vartotojų informavimo ir konsultavimo paslaugą,
Bibliotekos svetainėje (www.kvb.lt) įdiegta tiesioginio bendravimo
programėlė Messenger. Užregistruota bibliotekos paskyra Spotify
platformoje garso takelių kūrimui ir viešinimui - sukurti 5 garso
takelių įrašai. Sukurta knygų išduoties vietos užsakymo el. forma
knygomatas.kvb.lt. Iš esmės modernizuotas išliekamąją vertę
turintis interaktyvus edukacinis KAVB žaidimas „Knygos kelias“.
Didinant dokumentų išduoties panaudai paslaugos pasiekiamumą
vartotojams, Radastų g. 2 pastatyti 2 knygomatai ir įdiegta
dokumentų atsiėmimo vartotojui patogiu paros metu paslauga.
Tęsiant iniciatyvą „Biblioteka visiems“, nuo 2021 m. gruodžio 1 d.
autizmo spektro sutrikimą ar bendravimo problemų turinčių
asmenų šeimos nariams ar globėjams siūloma pasinaudoti
specializuotų bendravimo kortelių kūrimo paslauga naudojantis
programine įranga „Boardmaker“. Vasarą lankytojams atvertas
atnaujintas ir įveiklintas bibliotekos kiemelis K. Donelaičio g. 8.
2. Mokiniams siūlyta dalyvauti edukcinėse veiklose, turinio kokybe
atitinkančiose jų socialinius, kultūrinius poreikius ir bendrojo
ugdymo programas. Į „Kultūros pasą" įtrauktų Bibliotekos
edukatorių parengtų programų sąrašas papildytas 2 naujomis
programomis: „Knyguočių protmušis“ ir nuotoliniu būdu vedama
edukacija „Pažink Kauno istoriją ir jos asmenybes“. Atšaukus dalį
pandemijos ribojimų, išaugo edukacinių Kultūros paso programų
paklausa. Ypač populiarios buvo edukacijos „Skaitymai ir
ženkliukų gaminimo kūrybinės dirbtuvės", kurios sudarė net 62%
organizuotų užsiėmimų. Dėl išaugusios paklausos planuotas
edukcinių renginių skaičius viršytas 42%.
3. Mažinant asmenų su negalia atskirtį, sukurta autizmo spektro
sutrikimą turintiems žmonėms draugiška aplinka bibliotekoje,
autizmo spektro sutrikimą ar bendravimo problemų turinčių
asmenų šeimos nariams ar globėjams siūloma pasinaudoti

6

7

117%

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

4

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

3

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie
teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

10

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

268

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

145

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose renginiuose
skaičius (vnt.)

11303

Planuojant vartotojų aptarnavimo veiklų
perkraustymą iš pastato, esančio Radastų
g. 2, į pastatą, esantį K. Donelaičio g. 8,
erdvių renginiams stoka buvo išspręsta,
sukuriant dar vieną paslaugą - buvo
įrengtas ir įveiklintas bibliotekos kiemelis
K. Donelaičio g. 8

programine įranga „Boardmaker“. Vasarą lankytojams atvertas
atnaujintas ir įveiklintas bibliotekos kiemelis K. Donelaičio g. 8.
2. Mokiniams siūlyta dalyvauti edukcinėse veiklose, turinio kokybe
atitinkančiose jų socialinius, kultūrinius poreikius ir bendrojo
ugdymo programas. Į „Kultūros pasą" įtrauktų Bibliotekos
edukatorių parengtų programų sąrašas papildytas 2 naujomis
programomis: „Knyguočių protmušis“ ir nuotoliniu būdu vedama
Paslaugų, įtrauktų į Kultūros
edukacija „Pažink Kauno istoriją ir jos asmenybes“. Atšaukus dalį paso paslaugų rinkinį,
pandemijos ribojimų, išaugo edukacinių Kultūros paso programų
skaičius (vnt.)
paklausa. Ypač populiarios buvo edukacijos „Skaitymai ir
ženkliukų gaminimo kūrybinės dirbtuvės", kurios sudarė net 62%
organizuotų užsiėmimų. Dėl išaugusios paklausos planuotas
edukcinių renginių skaičius viršytas 42%.
3. Mažinant asmenų su negalia atskirtį, sukurta autizmo spektro
sutrikimą turintiems žmonėms draugiška aplinka bibliotekoje,
autizmo spektro sutrikimą ar bendravimo problemų turinčių
asmenų šeimos nariams ar globėjams siūloma pasinaudoti
specializuotų bendravimo kortelių kūrimo paslauga (2021 m.).
Visose regiono bibliotekose asmenims su negalia organizuotos
atnaujintos edukacinės programos, pasirenkant vieną iš 3: meno
terapija-smėlio piešinių edukacija; kaniterapija; meno terapijaEBRU tapyba ant vandens. Bibliotekos edukatoriai 2021 m.
papildomai asmenims su negalia pritaikė 4 edukacijų programas.
Tęsiamos „Ateinančios bibliotekos" paslaugos (parodų, garsinių
skaitymų organizavimas, knygų pristatymas „Kartų namų"
globotiniams). Klausos problemų turintys asmenys gali naudotis
„Pasakų gestų kalba", paskaitų įrašais bibliotekos Youtube knale.
Regėjmo problemų turintiems asmenims sudarytos sąlygos
užsakyti leidinius naudojantis LAB virtualia garsinių knygų
biblioteka ELVIS (2021 m.), pritaikyti el. žinynai „Kaunas: datos ir
faktai", „Kauno menininkai" (2021 m.) , pagerintas interneto
svetainės knyga.kvb.lt pasiekiamumas įdiegus UserWay (2021 m.)
Asmenims, turintiems
negalią, pritaikytų paslaugų
skaičius (vnt.)

13

13

100%

13

19

146%

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, skaičius (vnt.)

34

Išaugus užsiėmimų, gerinančių asmenų su
negalia psichinę sveikatą ir padedančių
socializuotis, poreikiui, bibliotekos
edukatoriai papildomai pritaikė 4 temų
edukacijas. Asmenims su regėjimo negalia
pritaikytas el. bibliografinis dokumentas
"Kauno menininkai", sukurta prieiga prie
akliesiems pritaikytos garsinių knygų
platformos ELVIS

pritaikytas el. bibliografinis dokumentas
"Kauno menininkai", sukurta prieiga prie
akliesiems pritaikytos garsinių knygų
platformos ELVIS

II. Tarptautiškumas:
1. 2021 m. sėkmingai kartu su užsienio partneriais buvo
įgyvendinami 3 planuoti tarptautiniai projektai. Erasmus+
strateginių partnerysčių projektas „Green Bridges“ įgyvendintas
su partneriais iš Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Suomijos ir
Italijos, siekiant paskatinti žmonių bendruomeniškumą bei ryšį su
gamta. Sukurtas pažintinis maršrutas Ąžuolyne, vyko praktiniai
ekoterapiniai užsiėmimai „Miško maudynės“, edukacija
„Ekoetiketas: kaip tapti maloniu svečiu Žemėje?“ ir kt. Sėkmingai
pradėtas įgyvendinti ir kitas Erasmus+ strateginių partnerysčių
projektas „Creating a new meaning in language education for
senior learners“ su partneriais iš Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos ir
Jungtinės Karalystės, siekiant pagerinti esamas sąlygas senjorams
mokytis anglų kalbos. Įsijungta į kalbos mokymo metodikos
rengimą, atliktas tyrimas. Aktyviai įsijungta į įgyvendinimo
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
finansuotas projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo
skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui
su aplinka“ veiklas kartu su PAVB, KLAVB ir partneriais iš
Norvegijos. Partneriai Lietuvoje „Robotikos mokykla" pakvietė
įsijungti į dar vieno (neplanuoto) tarptautinio Erasmus+
partnerysčių projekto „Young Creators Discover 3D“ edukacines
veiklas.
2. Pateikta paraiška Erasmus+ programai mobilumo akreditacijai
gauti suaugusiųjų švietimo srityje KAVB andragogų ir edukatorių
kompetencijoms ugdyti

Tarptautinių projektų,
kuriuos įgyvendina (-o) arba
dalyvauja (-o) įgyvendinant
biblioteka, skaičius (vnt.)

3

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
Skatintas aktyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, stiprinti
partnerystės ryšiai su nuolatiniais partneriais, tokiais kaip Vytauto
Didžiojo universitetas (Kauno istorijos olimpiada), VDU Muzikos
akademija (koncertai, susitikimai su muzikais), vaikų pramogų
centru Curiocity (PC „Mega" - edukacijos vaikams, garsiniai knygų
skaitymai), Lietuvių literatūros ir kalbos institutas (lietuvių kalbos
dienų renginiai), Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kauno
kultūros centras, Lietuvos istorinė prezidentūra, miesto ir regiono
bendrojo lavinimo ir specialiosios mokyklos, žmones su negalia
vienijančios organizacijos ir pan. Sumažėję suvaržymai dėl
pandeminės situacijos ne tik biblioteką, bet ir kitas įstaigas bei
institucijas, veslo atstovus paskatino intensyviau ieškoti partnerių.
Kartu su partneriais buvo organizuojami edukaciniai, skaitymo
skatinimo, mokymosi visą gyvenimą ir socialinės atskirties
mažinimo renginiai bei akcijos. Bendroms veikloms pasitelktos
144 (planuota 70) įstaigos ir organizacijos, tarp kurių Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejus, A. ir J. Juškų etninės kultūros
muziejus, Lietuvos Raudonono kryžiaus draugija, Klaipėdos
universitetas, VšĮ “Kaunas KEKS 2022” ir kt.

Bendradarbiaujant su
kitomis istaigomis ir
organizacijomis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

85

4

148

133%

174%

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o)
biblioteka, skaičius (vnt.)

0

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje,
kuriuose dalyvauja (-o) biblioteka, skaičius (vnt.)

4

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

27

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

58

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

21

Sulaukta neplanuoto partnerių kvietimo
dalyvauti tarptautiniame projekte „Young
Creators Discover 3D“

Siekiant didinti bibliotekos žinomumą,
priimta daugiau pasiūlymų
bendradarbiauti ir dalyvauti naujose
iniciatyvose ir veiklose kartu su esamais ir
naujais partneriais

centru Curiocity (PC „Mega" - edukacijos vaikams, garsiniai knygų
skaitymai), Lietuvių literatūros ir kalbos institutas (lietuvių kalbos
dienų renginiai), Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kauno
kultūros centras, Lietuvos istorinė prezidentūra, miesto ir regiono
bendrojo lavinimo ir specialiosios mokyklos, žmones su negalia
vienijančios organizacijos ir pan. Sumažėję suvaržymai dėl
pandeminės situacijos ne tik biblioteką, bet ir kitas įstaigas bei
institucijas, veslo atstovus paskatino intensyviau ieškoti partnerių.
Kartu su partneriais buvo organizuojami edukaciniai, skaitymo
skatinimo, mokymosi visą gyvenimą ir socialinės atskirties
mažinimo renginiai bei akcijos. Bendroms veikloms pasitelktos
144 (planuota 70) įstaigos ir organizacijos, tarp kurių Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejus, A. ir J. Juškų etninės kultūros
muziejus, Lietuvos Raudonono kryžiaus draugija, Klaipėdos
universitetas, VšĮ “Kaunas KEKS 2022” ir kt.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

42

IV. Rinkodara:
1. Kadangi „Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas" buvo
atliktas 2020 m., todėl 2021 m. neplanuotas. Ataskaitiniais
metais biblioteka atliko 3 tyrimus ir pasiruošė 2 tyrimams
(parengtos metodikos). Įsijungus į tarptautinio projekto
„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai
vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ veiklas,
atliktas partnerių KAVB deleguotas tyrimas „5-8 klasių moksleivių
skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos
identifikavimas“. Atliktas planuotas Kauno regiono mokyklų
bibliotekų specialistų poreikių ir KAVB 2021 m. jiems teiktų
paslaugų įvertinimo tyrimas (atliktas poreikių ir komptencijų
ugdymo renginių vertinimas). Vykdytas Erasmus+ projekto
„Creating a new meaning in language education for senior
learners“ tyrimas senjorų poreikiams ir ypatumams anglų kalbos
mokymuisi nustatyti.
2. Socialiniai tinklai panaudoti ne tik intensyvesnei bibliotekos
renginių, edukacijų ir kt. paslaugų sklaidai, bet ir jų transliavimui.
Bibliotekos renginiai transliuoti biblotekos socialinio tinklo
facebook administruojamose paskyrose ir You tube kanale.
Socialinių tinklų sekėjų padaugėjo 5%, o virtualių apsilankymų
bibliotekos administruojamose interneto svetainės kvb.lt ir
knyga.kvb.lt padaugėjo 16,3%

Atliktų lankytojų tyrimų
skaičius (vnt.)

0

0

#DIV/0!

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1.Sulaukta didesnio savanorių susidomėjimo bibliotekos veiklomis
nei įprastai, todėl daugiau jų pasitelkta bibliotekos perkraustymo
akcijai ir kitoms bibliotekos vykdytoms akcijoms

Bibliotekoje ir/ar jos
renginiuose bent kartą
dirbusių savanorių skaičius
(žm.)

10

17

170%

Užimtų pareigybių dalis
(proc.)

99

99

100%

Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose
tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

12736

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose
interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius
(vnt.)

234723

Metų pradžioje savanorių veiklos dėl
pandeminės situacijos buvo apribotos.
Atilaisvinus apribojimus savanoriai ieškojo
kur galima atlikti savanosytę pagal JST
programą ir labiau domėjosi bibliotekos
veikla bei į ją įsijungė

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Organizuota žmogiškųjų išteklių atranka į atsiradusias laisvas
pareigybes, Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje
paskelbtas ir organizuotas 1 konkursas į pareigybę, kuriai turi būti
rengiamas konkursas. Laimėjus konkursą, sudaryta su darbuotoju
darbo sutartis. Taip pat sudarytos 27 darbo sutartys su
darbuotojais, užimančiais nekonkursines pareigybes.
2. Atlikus planuotą bibliotekai nustatytų veiklos vertinimo kriterijų
faktinių reikšmių analizę, jos pagrindu parengtas 2021 m. veiklos
planas ir nustatytos darbuotojų metinės užduotys.
3. Vadovaujantis KAVB veiklos pertvarkymo planu, buvo
įgyvendinti planuoti KAVB struktūriniai pokyčiai: Informacinių
paslaugų skyrius ir Bendrųjų fondų saugojimo skyriaus einamųjų
metų periodikos skaityklos vykdomos funkcijos prijungtos prie
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus; Informacinių technologijų
skyriaus pagrindu, prijungiant Strateginės plėtros ir inovacijų
centro Elektroninių paslaugų plėtros grupę, įkurtas Medijų ir
elektroninių paslaugų skyrius. Dėl KAVB vykstančių struktūrinių
pokyčių darbuotojams įteikta 20 pasiūlymų keisti darbo sutarties
sąlygas. Dėl KAVB veiklų pertvarkymo ir perkraustymo pakeistos

Bendrosios veiklos srities
darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam
specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)

0,33

0,39

85%

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
(vnt.)

202

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

202

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

56

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje
skaičius (vnt.), iš jų:

145

Rengiantis KAVB veiklų perkraustymui iš
Radastų g. 2 pastato į kitus pastatus
mieste, siekiant kokybiškai ir laiku paruošti
naujas patalpas perkraustymui, tinkamai
įgyvendinti suplanuotas veiklas, iškilo
poreikis didesniam pareigybių skaičiui
bendrosios veiklos srityje. Sėkmingai
atlikus veiklų perkraustymą, šis poreikis
sumažėjo, todėl bibliotekos direktoriaus
2021-12-23 įsakymu Nr. V-170
patvirtintame KAVB pareigybių sąraše nuo
2022-01-01 jau yra padidintas kultūros ir
meno darbuotojų pareigybių skaičius iki
149 pareigybių. Įgyvendinat veiklų bei
struktūrinius pertvarkymus, šių pareigybių
skaičių planuojama dar didinti

rengiamas konkursas. Laimėjus konkursą, sudaryta su darbuotoju
darbo sutartis. Taip pat sudarytos 27 darbo sutartys su
darbuotojais, užimančiais nekonkursines pareigybes.
2. Atlikus planuotą bibliotekai nustatytų veiklos vertinimo kriterijų
faktinių reikšmių analizę, jos pagrindu parengtas 2021 m. veiklos
planas ir nustatytos darbuotojų metinės užduotys.
3. Vadovaujantis KAVB veiklos pertvarkymo planu, buvo
įgyvendinti planuoti KAVB struktūriniai pokyčiai: Informacinių
paslaugų skyrius ir Bendrųjų fondų saugojimo skyriaus einamųjų
metų periodikos skaityklos vykdomos funkcijos prijungtos prie
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus; Informacinių technologijų
skyriaus pagrindu, prijungiant Strateginės plėtros ir inovacijų
centro Elektroninių paslaugų plėtros grupę, įkurtas Medijų ir
elektroninių paslaugų skyrius. Dėl KAVB vykstančių struktūrinių
pokyčių darbuotojams įteikta 20 pasiūlymų keisti darbo sutarties
sąlygas. Dėl KAVB veiklų pertvarkymo ir perkraustymo pakeistos
23, nutrauktos 3 darbuotojų darbo sutartys.
4. Padidinti kultūros ir meno darbuotojų pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientai 0,25 dydžiu

Bendrosios veiklos srities
darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam
specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)

0,39

85%

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

Darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui
(vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. 2021 m. kaip ir buvo planuota, didžioji dalis KAVB darbuotojų net 183 specialistai kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose ir
auditoriniuose kompetencijų ugdymo renginiuose. Daugiausia
specialistų - 98 - mokėsi I ketv.

0,33

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)
Išlaidos vieno darbuotojo
kvalifikacijos tobulinimui
(eurai)

11,63

10,88

94%

96

90,59

94%

29,7

30,69

103%

146

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

2

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

17

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai),
iš jų:

2502000

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

1956302
183

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

6200

Rengiantis KAVB veiklų perkraustymui iš
Radastų g. 2 pastato į kitus pastatus
mieste, siekiant kokybiškai ir laiku paruošti
naujas patalpas perkraustymui, tinkamai
įgyvendinti suplanuotas veiklas, iškilo
poreikis didesniam pareigybių skaičiui
bendrosios veiklos srityje. Sėkmingai
atlikus veiklų perkraustymą, šis poreikis
sumažėjo, todėl bibliotekos direktoriaus
2021-12-23 įsakymu Nr. V-170
patvirtintame KAVB pareigybių sąraše nuo
2022-01-01 jau yra padidintas kultūros ir
meno darbuotojų pareigybių skaičius iki
149 pareigybių. Įgyvendinat veiklų bei
struktūrinius pertvarkymus, šių pareigybių
skaičių planuojama dar didinti

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1.Kaip ir buvo planuota, buvo teikiamos paslaugos pagal
sudarytas paslaugų teikimo sutartis, ilgesnes nei 1 mėn.
laikotarpiui, trumpalaikes patalpų nuomos sutartis bei mokamos
bibliotekinės paslaugas.
2. Biblioteka, siekdama pritraukti lėšas iš BĮ Lietuvos kultūros
tarybos, VšĮ Kaunas 2022, tarptautinių organizacijų ir fondų
(Erasmus+, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų), privačių paramos davėjų, teikė 13 projektų
paraiškų. Iš jų 8-ių paraiškų atsakymų vis dar laukiama. Parama
skirta 3 projektams, kurių vienas - kartu su partneriais laimėtas
tarptautinis projektas "Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo
skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui
su aplinka". Taip pat lėšos gautos ankstesniais metais laimėtiems
tarptautinių fondų ir BĮ Lietuvos kultūros tarybos remiamiems
projektams

Įstaigos uždirbtos lėšos
(pajamų įmokos) (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos
(eurai)

28000

102000

20309,18

80525

73%

79%

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

16168

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas
(eurai)

0

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
parduotas prekes (eurai)

0

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto
nuomos (eurai)

4141

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

75044

Gauta parama pinigais (eurai)

3981

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

1500

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

16479

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius K. Donelaičio
g. 8 ir Radastų g. 2 Kaune. 87,32 kv.m. patalpų Donelaičio g. 8
pastate pagal valstybės turto panaudos sutartį perduota
Panaudos gavėjui - Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams.
2021-04-12 pasibaigus sutarčiai, grąžintos patalpos naudojamos
bibliotekos veiklai vykdyti.
Vykdant pastato Radastų g. 2 modernizavimą ir vadovaujantis
2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. Statybos rangos sutartimi Nr. VP-34,
2021-10-27 rangovui perduota pastato dalis pagal
rekonstruojamo pastato plotą - 55.87 proc. pastato ploto
(5827,54 kv.m.).
Įgyvendinant investicinius projektus, su valstybės įmone Turto
bankas sudarytos sutartys dėl patalpų nuomos nekilnojamojo
turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, išsikėlus iš
pastato Radastų g. 2:
- L. Sapiegos g. 12, Centralizuotai valdomo valstybės turto
valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties
valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. 20-S4-708,
pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas;
- I. Kanto g. 6, Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui
patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. 20-S4-710, pasirašyta su
Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į nuomos
sutartį Nr. 20-S4-710);
Dalies inventoriaus laikymui išnuomuotos sandėliavimo patalpos Europos pr. 112, 2020-11-03 Negyvenamųjų patalpų nuomos
sutartis Nr. VP-43 pasirašyta su A. Kazlovu

Įstaigos valdomų ar
naudojamų pastatų ir / ar
patalpų 1 kv. m išlaikymo
kaina (eurai)

10

9,59

104%

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras
plotas (kv. m), iš jų:

1301,51

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų
bendras plotas (kv. m)

431,98

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir /
ar patalpų bendras plotas (kv. m)

87,32

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras
plotas (kv. m)

0

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir /
ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

169603

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų
pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

12500

Pajamų įmokų uždirbta mažiau nei
planuota. Įstaigos uždirbtas metines
pajamas įtakojo karantinas ir jo metu
paskelbti apribojimai. Dėl COVID-19
pandemijos didžioji dalis bibliotekos
mokamų paslaugų vartotojams nebuvo
teikiamos

Projektinio finansavimo rezultatyvumas
yra mažesnis nei buvo planuota dėl
Lietuvos kultūros tarybos griežtai apribotų
galimybių teikti paraiškas kvalifikacijos
kėlimo programai

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Įstaigoje naudojami 2 tarnybiniai lengvieji automobiliai: BMW
ir Citroen Jumpy. BMW automobilio nusidėvėjimas - 100 proc.,
Citroen Jumpy - 90,3 proc.

Įstaigos naudojamos vienos
tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina
(eurai)

Tarnybinių transporto
priemonių išlaikymo išlaidos,
tenkančios vienam
nuvažiuotam kilometrui
(eurai)

3000

0,44

2500,00

0,40

120%

111%

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto
priemonės (vnt.), iš jų:

2

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.)

2

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį
gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

0

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto
priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

12619

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto
priemonių išlaidų dydis (eurai)

6000

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių
išlaikymo išlaidos (eurai)

5000

Investicijų projekto„Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant
energijos vartojimo efektyvumą“ bendra vertė
(eurai)

1890267

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų
bibliotekos veiklų apribojimų daugiau
fizinio kontakto reikalaujančių veiklų buvo
organizuojamos nuotoliniu būdu, todėl
tarnybinis transportas buvo naudojamas
rečiau

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų
bibliotekos veiklų apribojimų daugiau
fizinio kontakto reikalaujančių veiklų buvo
organizuojamos nuotoliniu būdu, todėl ir
išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui mažesnės

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Suderinus su VIPA ir CPVA viešojo pirkimo dokumentus, 2021 m.
rugsėjo 21 d. įvykdytas kompleksinis rangos darbų viešojo pirkimo
konkursas abiem projektams. Bibliotekos investicinių projektų
viešųjų pirkimų komisijai atlikus pateikto pasiūlymo vertinimą,
nustaytas konkurso laimėtojas - UAB "Neostata".
2. 2021 m. rugsėjo 30 d. biblioteka pasirašė su rangovu UAB
"Neostata" rangos darbų atlikimo sutartį. 2021 m. spalio mėn.
pradėti įgyvendinti sutartyje numatyti pirmieji rangos darbai.
2021 m. lapkričio 19 d. pasirašytas pirmas atliktų darbų aktavimas

Investicijų projekto
„Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas,
atnaujinimas, didinant
energijos vartojimo
efektyvumą“ įgyvendinimo
pažanga (proc.)

16

Investicijų projekto „Kauno
apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“
įgyvendinimo pažanga (proc.)

16

4,29

4,03

27%

25%

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2,
Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo
efektyvumą“ (eurai)

81013

Investicijų projekto „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“ bendra vertė (eurai)

10647695

Siekiant įgyvendinti investiciniame
projekte numatytus tikslus ir rodiklius,
buvo nustatytas poreikis papildomam
finansavimui. Parengtas raštas Energetikos
ministerijai prašant skirti papildomą
finansavimą. Skyrus papildomas lėšas,
buvo rengiama nauja techninio projekto
laida, rekonstrukcijos darbų pradžia
nukelta iš planuoto birželio mėn. į spalio
mėn. Todėl 2021 m. buvo įsisavinta mažiau
lėšų negu suplanuota. Tačiau dėl
padidėjusio finansavimo poreikio ir
trumpesnio rekonstrukcijos darbų
termino, investicinių projektų
įgyvendinimo, užbaigimo terminas
nesikeičia

Siekiant įgyvendinti investiciniame
projekte numatytus tikslus ir rodiklius,
buvo nustatytas poreikis papildomam
finansavimui. Parengtas raštas Kultūros
ministerijai prašant skirti papildomą
finansavimą. Skyrus papildomas lėšas,
buvo rengiama nauja techninio projekto
laida, rekonstrukcijos darbų pradžia
nukelta iš planuoto birželio mėn. į spalio
mėn. Todėl 2021 m. buvo įsisavinta mažiau
lėšų negu suplanuota. Tačiau dėl
padidėjusio finansavimo poreikio ir
trumpesnio rekonstrukcijos darbų
termino, investicinių projektų
įgyvendinimo, užbaigimo terminas
nesikeičia

apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“
įgyvendinimo pažanga (proc.)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą „Kauno apskrities viešosios bibliotekos
modernizavimas“ (eurai)

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos)

Edita Urbonavičienė
(parašas)

(Vardas Pavardė)

428624

projekte numatytus tikslus ir rodiklius,
buvo nustatytas poreikis papildomam
finansavimui. Parengtas raštas Kultūros
ministerijai prašant skirti papildomą
finansavimą. Skyrus papildomas lėšas,
buvo rengiama nauja techninio projekto
laida, rekonstrukcijos darbų pradžia
nukelta iš planuoto birželio mėn. į spalio
mėn. Todėl 2021 m. buvo įsisavinta mažiau
lėšų negu suplanuota. Tačiau dėl
padidėjusio finansavimo poreikio ir
trumpesnio rekonstrukcijos darbų
termino, investicinių projektų
įgyvendinimo, užbaigimo terminas
nesikeičia

