
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. Įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamus 

investicijų projektus, skirtus modernizuoti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams KAVB 

pastatą

Įgyvendinti investicijų projektai (proc.) 

100

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155) II 

misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės gyvenimo 

kokybę keičianti kultūra“ 2.2 programos veiksmas „Socialinis 

kultūros ir meno stiprinimas ir visavertis įgalinimas“, 

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

Parengtas ir įgyvendintas dalies KAVB veiklų 

perkraustymo į Radastų g. 2 pastatą 2023 metais 

planas (proc.) 100

Parengti ir/ar atnaujinti vidiniai teisės aktai, susiję 

su vartotojų aptarnavimu ir darbo organizavimu 

(dokumentai, vnt.) 5

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2. Organizuoti KAVB veiklas ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą, pabaigus dalies pastato 

rekonstrukciją

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155) II 

misija (prioritetas) „Asmenybės ir visuomenės gyvenimo 

kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos veiksmas „Visiems 

prieinama ir įtrauki kultūra“, 

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas



Įgyvendintas KAVB komunikacijos veiksmų planas 

2023 metams (proc.) 

100

Parengtas ir įgyvendintas KAVB atvėrimo 

visuomenei veiksmų planas (proc.) 

100

Vykdytų medijų ir informacinio raštingumo 

mokymų Kauno regiono savivaldybių viešųjų 

bibliotekų edukatoriams skaičius (vnt.) 

8

Medijų ir informacinio raštingumo mokymuose 

dalyvavusių gyventojų skaičius (žm.)  

104

3. Organizuoti modernizuotos bibliotekos pristatymą visuomenei bei kryptingai suplanuoti

atnaujintos bibliotekos veiklos strategiją

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155) II 

misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės gyvenimo 

kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos veiksmas „Visiems 

prieinama ir įtrauki kultūra“, 

LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas: 2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

4. Ugdyti visuomenės medijų ir informacinį raštingumą, kritinį mąstymą bei atsparumą 

dezinformacijai, įgyvendinant KM priemonės „Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio 

raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose“ veiklas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155) II 

misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės gyvenimo 

kokybę keičianti kultūra“ 2.7 programos veiksmas 

„Informacinėms grėsmėms atspari visuomenė, laisva 

žiniasklaida, saugi interneto erdvė“, LR kultūros ministro 

valdymo veiklos srities prioritetas: 2. Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas, 4. Medijų vaidmens 

aktualizavimas teikiant kultūros paslaugas, 2021-2030 m. 

Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos 

priemonės 10.08-001-04-01-04 Kritinio mąstymo gebėjimų, 

atsakomybės už legalaus turinio vartojimą, medijų ir 

informacinio raštingumo ugdymas



Įgyvendintas projektas „Keitimosi dokumentais 

koordinavimas Kauno ir Marijampolės regiono 

bibliotekų tinkle“ (proc.) 100

Įgyvendintų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)

4

Į akciją „Vasara su knyga“ įtrauktų šalies bibliotekų 

skaičius (vnt.) 
290

Įgyvendintų Strateginiame Kauno regiono 

bibliotekų skaitymo skatinimo priemonių plane 

2022-2024 m. 2023 metams numatytų veiklų 

skaičius (vnt.) 

15

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2023 –2025  metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

3822  tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 3371  tūkst. eurų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2023–2025 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 

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

08-001-11-02 Uždavinys: Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą

5. Plėtoti bibliotekų veiklą, aktyviai bendradarbiaujant su apskričių, savivaldybių 

viešosiomis, mokyklų bibliotekomis bei kitais partneriais, siekiant stiprinti bibliotekų 

vaidmenį bei aktualizuoti jų teikiamas paslaugas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu 

mastu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155) II 

misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės gyvenimo 

kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos veiksmas „Visiems 

prieinama ir įtrauki kultūra“, 2.4 programos veiksmas „Tolygi 

regioninė kultūros politika“, LR kultūros ministro valdymo 

veiklos srities prioritetas: 2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas, Skaitymo skatinimo 2022-2024 metų 

veiksmų planas (2021 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymas Nr. ĮV-1416/V-2244)



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.)

10,8 Asta Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyriaus. 

metodininkė veiklos stebėsenai

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius 

(žm.)

520 Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

vadovė

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių 

savivaldybių viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100 Rimgailė Anušauskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

kultūros projektų vadovė

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

1. Teikti konsultacijas bibliotekų veiklos organizavimo, apskaitos, technologinių procesų 

atlikimo bei jų tobulinimo, elektroninių paslaugų teikimo ir kt. klausimais priskirtos 

teritorijos savivaldybių viešųjų  ir mokyklų (išskyrus aukštasias) bibliotekų specialistams. 

Rengti metodines informacines priemones, skirtas pažangios bibliotekų veiklos sklaidai.

2. Ugdyti regiono bibliotekų profesinės bendruomenės kompetencijas ir gebėjimus, 

organizuojant mokymus pagal 23 KAVB specialistų parengtas ir/ar pritaikytas 

programas, įskaitant bibliotekų specialistų parengimą gyventojų medijų ir informacinio 

raštingumo kompetencijų ugdymui, žinių gilinimą, pristatant prenumeruojamas ir atviros 

prieigos duomenų bazes vartotojams.

3. Inicijuoti ir vykdyti 5 projektus, skirtus skatinti skaitymą, diegti inovatyvias paslaugas, 

tobulinti bibliotekų specialistų kvalifikaciją, įtraukiant Kauno ir Marijampolės apskričių 

viešąsias bibliotekas (toliau - SVB) ir jų aptarnaujamas bendruomenes, stiprinti 

partnerystės ryšius, bendruomeniškumą, dalintis gerąja praktika: „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su 

aplinka“; „Metai su knyga“; „Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę: 

Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas“; „Sėkminga komunikacija partnerystėms vystyti”; 

„Planas B: literatūra į namus”. 

4. Įgyvendinti programas „Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose“; „Keitimosi dokumentais koordinavimas Kauno 

ir Marijampolės regiono bibliotekų tinkle“; „Knygos pristatymo konkursas paaugliams“; 

nacionaliniu mastu koordinuoti akcijos „Vasara su knyga" veiklas



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

_ Kristina Bartkienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos 

centro vyriaus. metodininkė

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro 

paslaugomis, dalis (proc.)

30,8 Kristina Bartkienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos 

centro vyriaus. metodininkė

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų 

užklausų dalis (proc.)

96,2 Daina Navickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. 

bibliografė

Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo 

surinkimo pilnumas (proc.)                        

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

95 Jūratė Antanavičienė, Informacijos išteklių formavimo skyriaus 

vadovė

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

9,2 Ramunė Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir 

sklaidos centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro 

vadovą

Apmokytų gyventojų skaičius (žm.), iš jų: 370 Nemunė Stonkienė,  Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams)

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius (žm.) 18 Nemunė Stonkienė,  Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.), iš jų:

3270 Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos 

koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

2385 Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos 

koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų 

su negalia skaičius (žm.)

210 Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos 

koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą

III. Dokumentų fondas:

1.  Aktyviai vykdyti programos „Keitimosi dokumentais koordinavimas Kauno ir 

Marijampolės regiono bibliotekų tinkle“ veiklas ir šios paslaugos sklaidą regiono 

bendruomenėms. Siekti maksimaliai įvykdyti iš kitų bibliotekų gautas užklausas. 

2.  Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir nustatyta tvarka formuoti bibliotekai paskirtą 

NPDAF dalį, aktyviai bendradarbiauti su leidėjais, siekiant suformuoti kuo išsamesnį 

atsarginį Archyvinį fondą. 

3.Tęsti 1910-1923 m. lietuviškų periodinių leidinių publikacijų bibliografinių įrašų 

sudarymą LIBIS Jungtiniam katalogui: sudaryti analizinius bibliografinius įrašus, nustatyti jų 

reikšminius žodžius, parašyti anotacijas

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1.Organizuoti individualius, auditorinius ir nuotolinius skaitmeninio, medijų ir informacinio 

raštingumo bei kitus mokymus pagal bibliotekos andragogų parengtas programas, taip pat 

pasitelkus partnerius. Parengti ir vesti 5 temų mokymus, įgyvendinant programą  „Vykdyti 

gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose".

2. Vykdyti edukacinę veiklą, įgyvendinant turimas ir incijuojant naujas edukacines 

programas. Parengti ne mažiau kaip 3 naujas programas. 40 proc. edukacijų bus vedamos 

išvykus į regiono SVB ar kitas organizacijas. Įgyvendinant projekto „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su 

aplinka“ veiklas, bus parengta edukacinė programa ir pravestos 45 edukacijos 

moksleiviams   

II. Skaitmeninimas:

1. Skaitmeninimui atrinkti vartotojams aktualius kultūros paveldo objektus iš KAVB 

saugomų dokumentų fondų. Nuolat informuoti vartotojus apie portalo epaveldas.lt 

informacines galimybes, mokyti juo naudotis ir konsultuoti. 

2. Skleisti suskaitmenintą turinį bei kraštotyrinę informaciją KAVB kuriamuose 

 virtualiuose produktuose (el.žinynai „Kaunas: datos ir faktai", „Žymūs Kauno žmonės: 

atminimo įamžinimas", „Kauno menininkai") ir virtualiose parodose.

3. Konsultuoti bei bendradarbiauti su ne mažiau kaip 4 regiono SVB, savo fonduose 

turinčiomis vertingų kultūriniu bei istoriniu turiniu spausdintų dokumentų bei rankraščių, 

atrenkant skaitmeninimui kultūros paveldo objektus, sprendžiant su skaitmeninimu 

susijusius klausimus, viešinant regiono SVB suskaitmenintus kultūros paveldo objektus.

4. Rašytinio ir rankraštinio kultūros paveldo skenavimo paslaugas teikti Jonavos rajono 

savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos, Prienų J. Marcinkevičiaus, Kalvarijos 

savivaldybės viešosioms bibliotekoms



Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

50 Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos 

koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą

V. Apsilankymai:

1. Sudaryti vartotojams palankias sąlygas naudotis jiems aktualiomis bibliotekos

teikiamomis tiek fizinėmis, tiek virtualiomis paslaugomis.

2. Stiprinti bibliotekos paslaugų viešinimą, taikyti įvairias informacijos sklaidos formas ir 

kanalus, siekiant aktyviau informuoti visuomenę apie bibliotekos teikiamas  paslaugas. 

Įgyvendinti komunikacijos kampanijas „Bibliotekos atvėrimas visuomenei", skirtas viešinti 

dalies teikiamų paslaugų grąžinimą į Radastų g. 2 pastatą bei informuoti apie  K.Donelaičio 

g. 8 pastate teikiamas bibliotekos paslaugas ir veiklą. 

4. Organizuoti ir dalyvauti akcijose, skirtose ne tik vartotojų pritraukimui, bet ir 

bendruomeniškumo ugdymui: Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas, Aklas pasimatymas 

su knyga, Knygų Kalėdos ir kt.

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 253500 Reda Puzerauskienė, direktoriaus pavaduotoja informacijos 

išteklių ir paslaugų valdymui

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 10 Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

vadovė

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

8 Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos 

koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

21 Daina Bandravičiūtė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vyriausioji bibliografė

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1.Organizuoti individualius, auditorinius ir nuotolinius skaitmeninio, medijų ir informacinio 

raštingumo bei kitus mokymus pagal bibliotekos andragogų parengtas programas, taip pat 

pasitelkus partnerius. Parengti ir vesti 5 temų mokymus, įgyvendinant programą  „Vykdyti 

gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose".

2. Vykdyti edukacinę veiklą, įgyvendinant turimas ir incijuojant naujas edukacines 

programas. Parengti ne mažiau kaip 3 naujas programas. 40 proc. edukacijų bus vedamos 

išvykus į regiono SVB ar kitas organizacijas. Įgyvendinant projekto „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su 

aplinka“ veiklas, bus parengta edukacinė programa ir pravestos 45 edukacijos 

moksleiviams   

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Naujų paslaugų kūrimas siejamas su modernizuotos bibliotekos Radastų g. 2 atidarymu: 

Kūrybinių dirbtuvių (Makerspace) erdvė, skirta kūrybinėms ir edukcinėms veikloms, grupinio 

ir individualaus darbo erdvės; inforterminalai vartotojams. Siekiant gerinti dokumentų 

prieinamumą vartotojams, bendradarbiaujant su Kauno miesto SVB, planuojama bendrai 

naudoti bibliotekų turimus knygomatus leidiniams pristatyti į nutolusius nuo bibliotekų 

rajonus.

2.Tobulinti ir plėsti e-paslaugas: atnaujinti bibliotekos interneto sveitainę, kurti literatūrines 

tinklalaides; bendradarbiaujant su LNB, kurti naujus e-produktus (tinklaraščiai, virtualūs 

maršrutai)  portalui epaveldas.lt.  

3. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti edukacinėse veiklose, turinio kokybe atitinkančiose 

jų socialinius, kultūrinius poreikius ir bendrojo ugdymo programas. Bus siūloma rinktis iš 8 į 

„Kultūros pasą" įtrauktų programų. 2023 m. planuojama parengti naują programą „Senasis 

knygos menas“.

4. 2023 m. turintiems negalią asmenims planuojama pasiūlyti naują e-paslaugą - 

literatūrines tinklalaides bibliotekos Spotify paskyroje. 

Taip pat, bus teikiamos jau sukurtos paslaugos asmenims su negalia: „Pasakos gestų 

kalba",  „Paskaitų vaizdo įrašai gestų kalba" bibliotekos Youtube kanale; regėjmo problemų 

turintiems asmenims pritaikyti KAVB kuriami el. žinynai; bibliotekos interneto svetainės 

kvb.lt ir  interneto svetainės knyga.kvb.lt pritaikymas asmenims su negalia;  „Ateinanti 

biblioteka" (knygų pristatymas, parodų, garsinių skaitymų organizavimas „Kartų namų" 

gyventojams); komunikacinių kortelių Boardmaker programa kūrimas bendravimo 

sutrikimų turinčių vaikų tėvams ar globėjams; „Biblioteka visiems" paslaugų kompleksas 

specialiųjų poreikių turintiems asmenims ir kt. 



II. Tarptautiškumas:

1. Įgyvendinti bibliotekos vykdomų tarptautinių projektų „Bibliotekos vaidmuo stiprinant 

demokratinę visuomenę: „Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas“ ir  „Suaugusiųjų švietėjų 

mobilumas pagal „Erasmus+“ akreditaciją" veiklas.

2. Tęsti 3 projektų, kuriose KAVB dalyvauja kaip partneris, veiklas. Kartu su partneriais iš 

Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės vykdyti projekto „Creating a new 

meaning in language education for senior learners“ bibliotekai deleguotas veiklas, siekiant 

pagerinti esamas sąlygas senjorams mokytis anglų kalbos. Tęsiant tarptautinio projekto 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka“ veiklas, bendradarbaujant su Norvegijos įmone,  pravesti 45 

edukacinius užsiėmimus 5-10 klasių vaikams ir jaunimui, atlikti projekto veiklų poveikio 

vertinimą. Toliau tęsti bendradarbiavimą asocijuoto partnerio teisėmis tarptautiniame 

projekte „LibOCS: University libraries strengthening the academia-society connection 

through citizen science in the Baltics“ 

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant biblioteka, skaičius 

(vnt.)

5 Rimgailė Anušauskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

kultūros projektų vadovė

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, kurti ir stiprinti partnerystės 

ryšius, organizuojant edukacinius, skaitymo skatinimo, mokymosi visą gyvenimą ir 

socialinės atskirties mažinimo renginius bei akcijas.

2. Bendrose veiklose biblioteka numato dalyvauti su ne mažiau kaip 50 įvairių organizacijų 

ir institucijų, tame tarpe su 10 užsienio partnerių tarptautinių projektų veiklose 

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

102 Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro 

vadovė

IV. Rinkodara:

1. „Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas" buvo atliktas 2022 m., todėl 2023 m.

nėra planuojamas. Bibliotekos tiriamoji veikla bus nukreipta bibliotekos specialistų poreikių 

ir jiems teikiamų paslaugų tyrimui (tyrimas „KAVB andragogų poreikių vertinimas").

2. Bus atliekamas projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ poveikio vertinimo tyrimas

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) _ Ieva Dryžaitė,  Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresn. 

metodininkė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Dalyvauti Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje,  sudarant sąlygas savanoriams 

įsitraukti į KAVB veiklas, susijusias su akcijų, renginių, edukacijų, gyventojų mokymų 

organizavimu

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)

18 Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos 

koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Kristina Briedienė, Bendrųjų reikalų skyriaus personalo 

specialistė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,34 Kristina Briedienė, Bendrųjų reikalų skyriaus personalo 

specialistė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

11,63 Kristina Briedienė, Bendrųjų reikalų skyriaus personalo 

specialistė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 85 Lukas Volskis, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresn. 

metodininkas (specialistų mokymams)

Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

34 Vita Mozūrienė, Finansų skyriaus vadovė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 18000 Vita Mozūrienė, Finansų skyriaus vadovė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 60500 Vita Mozūrienė, Finansų skyriaus vadovė

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Atsižvelgiant į nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusią 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų 

narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 aktualią redakciją bei vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos gauta informacija dėl KAVB  biudžeto asignavimų,  

peržiūrėti ir nuo 2023-01-01 padidinti darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientus.

2. Atlikti bibliotekai nustatytų veiklos vertinimo kriterijų faktinių reikšmių analizę ir jos 

pagrindu 2023 m. nustatyti darbuotojų metines užduotis.

3. Atlikti darbuotojų metinės veiklos vertinimus ir už atliktas 2022 metų užduotis nustatyti 

darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies dydžius. 

4. Organizuoti žmogiškųjų išteklių atranką į atsiradusias laisvas pareigybes, pagal poreikį 

planuoti ir per Valstybės tarnybos informacinę sistemą skelbti bei organizuoti konkursus į 

vadovaujančias ir kitas, kurioms rengiamas konkursas, pareigybes, organizuoti darbuotojų 

atranką į nekonkursines pareigybes                                                     

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Sudaryti galimybes darbuotojams dalyvauti profesines ir bendrąsias kompetencijas 

ugdančiuose kvalifikaciniuose renginiuose, skatinti aktyviau dalyvauti nuotoliniuose 

mokymuose, gilinant medijų ir informacinio raštingumo, andragogines žinias. Keistis gerąja  

patirtimi su užsienio bibliotekomis, vykdant projekto „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas 

pagal „Erasmus+“ akreditaciją" veiklas 

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Planuojama teikti mokamas bibliotekines paslaugas bei teikti paslaugas pagal sudarytas 

paslaugų teikimo sutartis.

2. Pritraukti lėšas iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos remiamų projektų, Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansavimo mechanizmų, kitų tarptautinių organizacijų ir fondų 

(Erasmus+), Kultūros ministerijos nacionaliniu mastu vykdomų programų. Siekiant 

pritraukti finansavimą inovatyvioms naujoms ir/ar atnaujintoms paslaugoms sukurti bus 

įgyvendinama 13 projektų bei programų.

3. Pritraukti paramą iš paramos davėjų



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius K. Donelaičio g. 8 ir Radastų g. 2 

Kaune. 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.).

2. Įgyvendinant investicinius projektus, su valstybės įmone Turto bankas sudaryta sutartis 

dėl patalpų nuomos nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, išsikėlus 

iš pastato Radastų g. 2:

- 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 

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų  1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

13 Vita Mozūrienė, Finansų skyriaus vadovė

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

4000 Vita Mozūrienė, Finansų skyriaus vadovė

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,5 Vita Mozūrienė, Finansų skyriaus vadovė

Investicijų projekto  „Bibliotekos pastato, esančio 

Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant 

energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

100 Edvardas Liakas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Investicijų projekto „Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos modernizavimas“  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

100 Edvardas Liakas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Direktorė

Investicijų projektai

Edita Urbonavičienė

II. Kilnojamo turto valdymas:

1.  Įstaigoje naudojami 2 tarnybiniai lengvieji automobiliai: BMW ir Citroen Jumpy, kurių 

nusidėvėjimas - 100 proc.

I. Projektų valdymas:

1. Gavus trūkstamą finansavimą, įgyvendinti rangos darbus pagal su rangovu suderintą 

darbų atlikimo planą. Vykdyti atliktų darbų aktavimą.

2. Atlikus išankstinę dokumentų patikrą, įvykdyti baldų ir įrangos pirkimus pagal CPVA 

patvirtintą investicijų projekto viešųjų pirkimų planą. 

3. Įforminti reikiamus papildomus susitarimus prie rangos darbų sutarties ir investicijų 

projekto finansavimo sutarties, atliekant techninio projekto sprendinių pakeitimus darbo 

projekte ir/ar numatant būtinuosius papildomus darbus.

4. Atlikti statybos užbaigimo procedūrą ir gauti statybos užbaigimo deklaraciją 

Turtas


