
I.

Eil. nr.

1.

2.

3.

4.

Eil. nr.
Planuota reikšmė               

2017 m.

Įvykdyta 

reikšmė           

2017 m.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

prieţastys

1. 2 2

2.
ne maţiau 70 85

3.

28 31

Renginių skaičius neplanuotai išaugo 

neįgaliųjų organizacijų, su kuriomis 

bendradarbiauta, pageidavimu.  

VEIKLOS PRIORITETAI

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

Aprūpinti biblioteką socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir 

priemonėmis.

Įgyvendinti edukacines veiklas, skirtas asmenims su negalia, Kauno ir Marijampolės apskričių 

bibliotekose

Vertinimo krtierijai

Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Buvo vykdomos veiklos siekiant paţinti neįgaliojo asmens informacinius ir kultūros edukacijos poreikius, 

atliepti į juos, patobulinant fizinę ir virtualią prieigą neįgaliesiems prie bibliotekos paslaugų, plėtoti personalo 

kompetencijas ir pasirengimą aptarnaujant šios grupės vartotojus, plačiau pristatyti  šiai bibliotekų paslaugų 

vartotojų grupei savo paslaugas, įtraukti neįgaliuosius į bendras kultūros, edukacijos veiklas bibliotekoje. Į 

priemonių vykdymą buvo įtrauktos visos Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešosios bibliotekos. 

2017 m. spalio mėn. 23 d. biblioteka gavo Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ paţymėjimą, patvirtinantį, 

kad biblioteka atitinka įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) reikalavimus negalios srityje. 

Visose 13 Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų buvo organizuoti edukaciniai dailės 

ar muzikos terapijos uţsiėmimai  (iš viso dalyvių ‒ 256, iš jų neįgaliųjų ‒ 222), sulaukę labai gero dalyvių, jų 

šeimų įvertinimo, padėję bibliotekoms uţmegzti ar sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su vietos neįgaliųjų 

bendruomenėmis. Bibliotekoje organizuoti 3, miesto neįgaliųjų bendrijose 2 edukaciniai uţsiėmimai, pritaikyti 

neįgaliesiems vaikams, sulaukė ‒ 172 dalyvių, iš jų neįgaliųjų ‒ 102 (atsiţvelgta į neįgaliųjų pageidavimus 

dalyvauti bendruose bibliotekos organizuojamuose renginiuose).

Lankytojų pasitenkinimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis, proc.

Kultūros, edukacinių ir informacinių renginių, skirtų ţmonėms su negalia, skaičius

Atlikti vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis tyrimą ir analizę.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017–ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Svarbiausi darbai

Bibliotekos atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius

Siekiant įvertinti KAVB paslaugas, vartotojų aptarnavimo kokybę ir priemones pagal Kultūros ministerijos 

rekomenduota metodiką buvo atliktas vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis tyrimas. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad bendrai KAVB paslaugos vertinamos gerai: KAVB  lankytojų pasitenkinimo indeksas 

2017 m. yra 85 proc. (skalėje nuo 0 iki 100 proc., kur 0 ‒ labai blogai, 100 - labai gerai), o rekomendavimo 

indeksas yra 61 proc. (skalėje nuo ‒ 100 iki  + 100, kur ‒100 yra labai blogas vertinimas/nerekomendavimas, + 

100 labai geras vertinimas/stiprus rekomendavimas). Geriausiai vartotojai įvertino bibliotekininkų 

konsultacijas/pagalbą ieškant ir naudojantis informacija bei bibliotekoje saugomus informacijos išteklius. 

Artimiausiu metu planuojama išanalizuoti tyrimo rezultatų ataskaitą ir parengti „Priemonių, gerinančių KAVB 

vartotojams teikiamų paslaugų kokybę planą“. 

Atnaujintos KAVB ir Kauno regiono bibliotekų specialistų-andragogų kompetencijos (pagrindiniai 

andragoginės didaktikos principai, mokymo ir mokymosi metodai, mokymo programų rengimo ypatybės ir 

pan.) bei parengti 2 nauji andragogai, kurie įgytas ţinias galės pritaikyti suaugusiųjų švietimo srityje: rengti 

mokymo programas, vesti mokymus, edukacijas, į juos įtraukiant ir asmenims su negalia.

Organizuoti mokymų ciklą pradedantiesiems ir paţengusiesiems Kauno bei Marijampolės apskričių 

bibliotekų andragogams



4.
40 40

Mokymuose dalyvavusių pradedančiųjų ir paţengusiųjų bibliotekininkų-andragogų skaičius



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fizinių apsilankymų 

bibliotekoje skaičius 

(atitinka KM strateginio 

veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-03-03-01-01 

„Fizinių ir virtualių 

apsilankymų bibliotekose 

skaičiaus pokytis, proc.“)

170 000 169939 100

Virtualių apsilankymų 

bibliotekoje skaičius 

(atitinka KM strateginio 

veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-03-03-01-01 

„Fizinių ir virtualių 

apsilankymų bibliotekose 

skaičiaus pokytis, proc.“ ir 

Bibliotekos plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams kriterijų 

„Virtualiųjų apsilankymų 

bibliotekose skaičiaus 

augimas, proc.“)

160 000 157965 99

Įsigytų naujų dokumentų 

bibliotekoje skaičius 

(atitinka KM strateginio  

veiklos plano vertinimo 

kriterijų  P-03-03-01-01-02 

„Įsigytų naujų dokumentų 

viešosiose bibliotekose 

skaičius, tenkantis 1000 

gyventojų, vnt.“ ir 

Bibliotekos plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams kriterijų 

„Bibliotekų įsigytų 

dokumentų skaičius, tūkst. 

vnt.“)

5 000 4 762 95

Įsigytų naujų dokumentų 

pavadinimų skaičius 2 200 2191 100

Uţprenumeruotų periodinių 

leidinių skaičius (pavad.) 172 172 100

Formuoti bibliotekos 

informacijos išteklių 

fondą dokumentais, 

sukurtais analoginiu ir 

skaimeniniu pavidalu, 

organizuoti prieigą ir 

naudojimąsi jais

Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus reikšmė

  Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

reikšmių prieţastys                                                                                     

Planuota 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

TIKSLAS. Didinti 

bibliotekų paslaugų 

prieinamumą, gerinti 

jų kokybę bei 

uţtikrinti prieigą prie 

kultūros paveldo 

skaitmeninio turinio

PROGRAMA  (03-03): „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“

UŢDAVINYS. 

Uţtikrinti gyventojų 

kultūrinio ir 

informacinio 

raštingumo plėtrą, 

panaudojant 

bibliotekų 

infrastruktūrą

Tikslo, 

uţdavinio, 

priemonės 

kodas

Tikslo, uţdavinio, 

priemonės pavadinimas
Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas

03-03-01-

01

STRATEGINIS TIKSLAS  (3): „Uţtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei“

03-03-01

Įvykdymo 

procentas

Bibliotekos fondas papildytas naujais, aktualiais, kultūrinę 

ir meninę vertę turinčiais dokumentais. Aktyviai naudotos 

įvairios priemonės jo reklamavimui ir vartotojų 

informavimui apie naujai įsigytus dokumentus. 2017 m. 

lapkričio mėn. biblioteka sukūrė ir vartotojams pristatė 

mobiliąją aplikaciją ‒ interaktyvų edukacinį ţaidimą 

„Knygos kodas“ ‒ naują skaitymo skatinimo priemonę, 

populiarinančią  literatūrą moksleiviams, svarbius Lietuvos 

ir uţsienio autorius, taip pristatant ir KAVB leidinių fondo 

išteklius. 



Dokumentų išduotis (vnt.)

641 500 722600 113

Pasiteisino Bibliotekos vykdytos 

priemonės: didesnio naujai įsigyjamų 

leidinių kiekio nukreipimas į Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus fondą; aktyvesnis 

naujų leidinių populiarinimas Bibliotekoje 

ir virtualioje erdvėje per sukurtą mobiliąją 

aplikaciją.

Prenumeruota 16 duomenų bazių, rengtos ir vykdytos jų 

viešinimo priemonės, vartotojams teikta išsami informacija 

apie prieigos galimybes, mokymai ir konsultacijos 

informacijos paieškos klausimais.

Atsisiųstųjų turinio vienetų 

prenumeruojamose 

duomenų bazėse skaičius 

(atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Atsisiųstųjų dokumentų 

bibliotekose skaičius, vnt.“)

25 000 26098 104

03-03-01-

01-05

Sukurtų naujų ir/ar 

patobulintų paslaugų ir 

produktų neįgaliems/spec. 

poreikių ţmonėms skaičius
4 4 100

Bibliotekoje įrengtų naujų 

ir/ar patobulintų aptarnavimo 

erdvių skaičius 

2 2 100

Organizuotas mokymų ciklas pradedantiesiems ir 

paţengusiesiems Kauno bei Marijampolės apskričių 

bibliotekų andragogams.

Mokymuose dalyvavusių 

pradedančiųjų ir 

paţengusiųjų bibliotekininkų-

andragogų skaičius
40 40 100

03-03-01-

01-05

 

Bibliotekos atliktų rinkos 

(lankytojų) tyrimų skaičius 2 2 100

Lankytojų pasitenkinimas 

bibliotekos teikiamomis 

paslaugomis, proc.

ne maţiau

70
85 100

Atlikti pakeitimai bei patobulinimai, kurie Bibliotekos 

fizinę (papildomų ţenklų ir specialių nuorodų, padedančių 

neįgaliesiems orientuotis bibliotekos erdvėje, ir 2 stovų su 

planšetiniais kompiuteriais, kuriuose informacija pritaikyta 

naudotis neįgaliesiems, pateikimas, paslauga „Ateinanti 

biblioteka“ į Kauno kartų namus, kilnojamosios skaitymo 

skatinimo erdvės neįgaliesiems įrengimas)  ir virtualiąją  

(gyventojų mokymų įrašai su vertimu kurtiesiems, 

programa ir įranga, padedanti susisiekti su neprigirdinčiųjų 

vertėju, KAVB virtualių produktų pritaikymas 

neįgaliesiems) erdves daro draugiškesnėmis ir 

prieinamesnėmis neįgaliesiems. 

Atlikti tyrimai: Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis, 

aptarnavimu ir priemonėmis tyrimas; Kokybinis asmenų su 

negalia poreikių tyrimas (tyrimo ataskaita internete: 

ttps://www.kvb.lt/images/vaizdai/tyrimai/Asmen%C5%B3

_su_negalia_tyrimas_.pdf_756_KB.pdf)

Gerinti bibliotekos 

teikiamų paslaugų 

kokybę

Formuoti bibliotekos 

informacijos išteklių 

fondą dokumentais, 

sukurtais analoginiu ir 

skaimeniniu pavidalu, 

organizuoti prieigą ir 

naudojimąsi jais

UŢDAVINYS. 

Uţtikrinti gyventojų 

kultūrinio ir 

informacinio 

raštingumo plėtrą, 

panaudojant 

bibliotekų 

infrastruktūrą

03-03-01-

01

Priemonė. Uţtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklą, Lietuvos viešosioms bibliotekoms dovanojamų leidinių platinimą

Didinti teikiamų 

paslaugų prieinamumo, 

pasirinkimo ir 

individualizavimo 

galimybes negalią 

turintiems bibliotekų 

lankytojams

Bibliotekos fondas papildytas naujais, aktualiais, kultūrinę 

ir meninę vertę turinčiais dokumentais. Aktyviai naudotos 

įvairios priemonės jo reklamavimui ir vartotojų 

informavimui apie naujai įsigytus dokumentus. 2017 m. 

lapkričio mėn. biblioteka sukūrė ir vartotojams pristatė 

mobiliąją aplikaciją ‒ interaktyvų edukacinį ţaidimą 

„Knygos kodas“ ‒ naują skaitymo skatinimo priemonę, 

populiarinančią  literatūrą moksleiviams, svarbius Lietuvos 

ir uţsienio autorius, taip pristatant ir KAVB leidinių fondo 

išteklius. 

Priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis



Sukurtos ir/ar patobulintos paslaugos ir  el. produktai: 

„Asmenybė ir knyga“, „Klausyk.Rinkis.Skaityk!“, „Kauno 

baţnyčios“, kilnojamoji ekspozicija „Mobilibris“, 

kilnojamoji skaitymo skatinimo erdvė „Kvepiančių knygų 

salonas“, ţalioji bendruomenės sienelė, parengti ir 

Bibliotekos internetinėje svetainėje patalpinti gyventojų 

mokymų (3 temos) įrašai su gestų kalbos vertimu 

kurtiesiems, neįgaliesiems skirtas videokilpas „Esame“, 

Kauno kartų namų globotiniams pradėta teikti paslauga 

„Ateinanti biblioteka“, sukurtas virtualus perskaitytų knygų 

stop kadro animacijos albumas (40 knygų).

Naujų  bibliotekoje teikiamų 

paslaugų ir vartotojams 

sukurtų produktų skaičius

9 10 111

Gavus didesnį projektinės veiklos 

finansavimą ir pritraukus papildomų 

rėmėjų lėšų, sukurtas naujas produktas ‒ 

virtualus perskaitytų knygų stop kadro 

animacijos albumas (40 knygų).

Siekiant didinti Bibliotekos paslaugų patrauklumą, 

vartotojų galimybes jomis pasinaudoti, skatinti skaitymą, 

pateikta 18 paraiškų, iš kurių 11 finansuota. 

Bibliotekos projektinio 

finansavimo paieškos 

paraiškų rezultatyvumas 

(patenkintų paraiškų dalis 

nuo visų pateiktų paraiškų), 

proc.
60 61 102

Įgyvendinti nacionaliniai ir  tarptautiniai projektai: 

„Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime 

bendradarbiaudami“, „Bibliotekų paslaugų vadyba“, 

„Bibliotekų specialistų mokymai“, „Lietuva-Latvija-

Suomija: suaugusiųjų mokymo (-si) procesų inovacijos 

bibliotekose“, „Ţaliosios jungtys“ (angl. „Arboreal 

Futures“), „Bibliotekos. Solidarumas. Visuomenė“ – 

dalyvavimas 83-oje IFLA Generalinėje konferencijoje“, 

dalyvavimas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, 

„Skaitymas šeimoje: nuo lopšinių iki šiurpių“, 

„Klausyk!Rinkis!Skaityk!“, „Asmenybė ir knyga“, 

„Kvepiančių knygų salonas“. 

Įgyvendintų nacionalinių ir 

tarptautinių projektų 

skaičius, vnt.

10 11 110

LR Energetikos ministerijai pateiktas projekto „Bibliotekos 

pastato, esančio Radastų g.2, Kaunas atnaujinimas, 

didinant energijos vartojimo efektyvumą“ projektinis 

pasiūlymas su priedais. LR Kultūros ministerijai pateiktas  

„Kauno apskrities viešosios bibliotekos infrastruktūros 

optimizavimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams“ 

investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas.

Parengtų ir suderintų 

investicijų projektų skaičius

2 2 100

Teiktos konsultacijos  bibliotekų veiklos klausimais Kauno 

regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekoms.

Konsultacijų nustatytos 

teritorijos savivaldybių, 

mokyklų bibliotekoms 

skaičius

30 40 133

Lietuvos nacionalinei Martyno Maţvydo 

bibliotekai publikavus tyrimo „Rajonų 

savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros 

darbo būklė ir perspektyvos“  medţiagą ir 

rekomendacijas (Vilnius, 2017), regiono 

savivaldybių viešosios bibliotekos, 

įgyvendindamos rekomendacijas, daugiau 

kreipėsi konsultacijų (ypatingai kraštotyros 

analizinių įrašų kūrimui LIBIS analizinės 

bibliografijos posistemyje).

Gerinti bibliotekos 

teikiamų paslaugų 

kokybę

Vykdyti metodinę 

pagalbą nustatytos 

bibliotekos teritorijoje 

veikiančioms 

savivaldybių viešosioms 

ir mokyklų bibliotekoms



Pagal  bibliotekų pateiktas uţklausas  joms skolinti 

dokumentai iš Bibliotekos fondo.

Įvykdytų tarpbibliotekinio 

skolinimo uţklausų, gautų iš 

kitų bibliotekų skaičius
300 388 133

Papildomai Šakių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos pageidavimu 

sudaryta ir jos skaitytojams naudotis 

pateikta Amerikos lietuvių išleistų 

groţinės literatūros knygų, saugomų 

KAVB fonde, kolekcija. 

Organizuotų ir vykdytų 

mokymų nustatytos 

teritorijos bibliotekų 

specialistams pagal 

bibliotekos sukurtas ir (ar) 

pritaikytas mokymų 

programas skaičius

36 35 97

Nustatytoje bibliotekos 

veiklos teritorijoje veikiančių 

bibliotekų specialistų, 

tobulinusių kvalifikaciją, 

apskrities bibliotekos 

organizuotuose mokymuose 

skaičius

850 1061 125

Paskaitų, kuriose dalyvauti buvo kviečiami 

ir turėjo galimybę visi KAVB specialistai, 

temos pasirodė esančios labai aktualios 

darbuotojams ir sulaukė didelio dalyvių 

skaičiaus, todėl specialistų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius viršijo planuotą.

Bibliotekos darbuotojų, 

bent vieną kartą 

tobulinusių kvalifikaciją, 

dalis nuo viso įstaigos 

darbuotojų skaičiaus, proc. 

(atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Profesionalių 

bibliotekininkų, bent kartą 

tobulinusių kvalifikaciją, 

dalis nuo viso bibliotekose 

dirbančių profesionalių 

darbuotojų skaičiaus, 

proc.“)

65 72,3 111

Paskaitų, kuriose dalyvauti buvo kviečiami 

ir turėjo galimybę visi KAVB specialistai, 

temos pasirodė esančios labai aktualios 

darbuotojams ir sulaukė didelio dalyvių 

skaičiaus, todėl darbuotojų , bent vieną 

kartą tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo 

viso įstaigos darbuotojų skaičiaus išaugo.

Vykdytų projektų, kurių 

tikslinė grupė yra nustatytoje 

Bibliotekos teritorijoje 

veikiančios savivaldybių, 

mokyklų bibliotekos 

8 8 100

Nacionalinių 

tarpinstitucinių projektų, 

kuriuose dalyvavo 

biblioteka, skaičius 

(atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Bibliotekų, dalyvavusių 

tarpinstituciniuose 

projektuose, skaičius, vnt.“)

3 3 100

Vykdyti kultūros edukacijos, skaitymo skatinimo, 

inovatyvių paslaugų diegimo, bibliotekų specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo projektai, įtraukiant Kauno 

regiono viešąsias bei mokyklų bibliotekas: „Bibliotekų 

specialistų mokymai“; „Atvirosios kultūros inovacijos: 

kurkime bendradarbiaudami“; „Ţaliosios jungtys“; 

„KLAUSYK. RINKIS. SKAITYK!“; „Mobilibris“; 

„Asmenybė ir knyga“; „Atrask baltų kultūros pasaulį: garsų 

ir ţenklų magija“; „Kauno baţnyčios: Miesto tapatumo 

kodas“. 

Vykdyti šie nacionaliniai tarpinstituciniai projektai: 

„Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime 

bendradarbiaudami“, „Bibliotekų paslaugų vadyba“; 

„Bibliotekų specialistų mokymai“. 

Bendradarbiauta su kitomis institucijomis, stiprinti 

partnerystės ryšiai, dalintasi gerąja praktika (pasirašyta 13 

bendradarbiavimo sutarčių, iš jų – 3 su uţsienio 

partneriais).

Stiprinti tarpsektorinę 

partnerystę

Rengti ir vykdyti savivaldybių viešųjų bei mokyklų 

bibliotekų specialistų mokymai profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimo temomis, įtraukiant ir mokymus, 

finansuojamus kvalifikacijos kėlimo projektų lėšomis: 

kompiuterinio raštingumo („Tobuliname įgūdţius: 

Microsoft Office Word 2010“, „Ekrano vaizdo įrašymo 

programa EZVID“ ir kt.), vadybos („Pokyčių valdymas“ ir 

kt.), neformalaus suaugusių švietimo (andragogikos 

pagrindai), bibliotekos paslaugų pristatymo („KAVB 

prenumeruojamų DB pristatymas: naujos funkcijos ir 

galimybės“ ir kt.), komunikacijos ir kt.

Vykdyti metodinę 

pagalbą nustatytos 

bibliotekos teritorijoje 

veikiančioms 

savivaldybių viešosioms 

ir mokyklų bibliotekoms

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją



Bent kartą per metus su 

biblioteka bendrose veiklose 

dalyvavusių mokslo, verslo, 

viešojo ir visuomeninio 

sektoriaus įstaigų skaičius

30 31 103

Didinti bibliotekos 

tarptautiškumą

Didintas bibliotekos darbuotojų tarptautinis mobilumas, 

dalyvauta tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir kt. 

renginiuose (projektai: „Lietuva-Latvija-Suomija: 

suaugusiųjų mokymo (-si) procesų inovacijos 

bibliotekose“, „Ţaliosios jungtys“ (angl. „Arboreal 

Futures“),  83-a IFLA Generalinė konferencija 

„Bibliotekos. Solidarumas. Visuomenė“).

Tarptautinių projektų ir 

edukacinių programų, 

kuriose biblioteka 

dalyvavo,  skaičius (atitinka 

Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Bibliotekų, dalyvavusių 

tarpinstituciniuose 

projektuose, skaičius, vnt.“)

3 3 100

Parengtų ir integruotų į 

LIBIS suvestinį katalogą 

bibliografinių įrašų skaičius
24 000 26377 110

Parengtų, redaguotų ir 

integruotų į Autoritetinių 

įrašų duomenų bazę įrašų 

skaičius 4 000 4842 121

Patobulinus perkatalogavimo technologiją, 

Bibliotekoje sudaryta daugiau originalių 

įrašų perkataloguojamiems leidiniams, 

todėl reikėjo sudaryti daugiau nei planuota 

įrašų Autoritetinių įrašų duomenų bazei. 

Bibliotekoje saugomus 

dokumentus 

identifikuojančių 

bibliografinių įrašų dalis, 

atsispindinti elektroniniame 

kataloge (proc.)

29,5 32,2 109

Bibliografuoti pagal susitarimą su LNB Bibliotekai paskirti 

laikraščiai, įrašai teikti į NBDB.

Parengtų ir integruotų į 

NBDB bibliografinių įrašų 

skaičius
8 200 7899 96

Restauruotų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.) 1 1 100

Prevenciškai konservuotų 

dokumentų skaičius (fiz. 

vnt.)
5 5 100

Suskaitmenintų kultūros 

paveldo objektų skaičius 554 554 100

Atvirai prieigai pateiktų 

suskaitmenintų kultūros 

paveldo objektų skaičius
554 554 100

Suskaitmenintų objektų 

perţiūrų skaičius, tenkantis 

vienam suskaitmenintam 

objektui
5 6,7 134

Objektų perţiūrų skaičius viršytas aktyviai 

rekomenduojant vartotojams naudotis 

portale epaveldas.lt esančiais 

dokumentais, vykdant vartotojų mokymus 

ir konsultacijas naudotis portalu.   

Skaitmeninti 

dokumentinio kultūros 

paveldo objektus bei 

vykdyti jų sklaidą

Atrinkti vartotojams aktualūs kultūros paveldo objektai 

ir, suderinus su VEPS-2 projekto partneriais, 

skaitmeninti bei teikti  į portalą e-paveldas. Bibliotekos 

vartotojai nuolat informuoti apie portalo informacines 

galimybes, mokyti naudotis,  konsultuoti.

Vykdyti kultūros edukacijos, skaitymo skatinimo, 

inovatyvių paslaugų diegimo, bibliotekų specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo projektai, įtraukiant Kauno 

regiono viešąsias bei mokyklų bibliotekas: „Bibliotekų 

specialistų mokymai“; „Atvirosios kultūros inovacijos: 

kurkime bendradarbiaudami“; „Ţaliosios jungtys“; 

„KLAUSYK. RINKIS. SKAITYK!“; „Mobilibris“; 

„Asmenybė ir knyga“; „Atrask baltų kultūros pasaulį: garsų 

ir ţenklų magija“; „Kauno baţnyčios: Miesto tapatumo 

kodas“. 

Vykdyti šie nacionaliniai tarpinstituciniai projektai: 

„Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime 

bendradarbiaudami“, „Bibliotekų paslaugų vadyba“; 

„Bibliotekų specialistų mokymai“. 

Bendradarbiauta su kitomis institucijomis, stiprinti 

partnerystės ryšiai, dalintasi gerąja praktika (pasirašyta 13 

bendradarbiavimo sutarčių, iš jų – 3 su uţsienio 

partneriais).

Stiprinti tarpsektorinę 

partnerystę

Vykdyti Bibliotekos 

fondo apskaitą, prieţiūrą 

ir apsaugą 

Vykdyta individuali ir bendroji naujai įsigytų dokumentų 

apskaita, katalogavimas, perkataloguoti išliekamąją vetę 

turintys Bibliotekos fondo dokumentai;rengti įrašai LIBIS 

Autoritetinių įrašų duomenų bazei.

Iš fondo atrinkti dokumentai, kuriuos būtina nedelsiant 

restauruoti ir konservuoti, vykdyti jų restauravimo ir 

konservavimo darbai.



Organizuoti įvairūs kultūros, informaciniai ir edukaciniai 

renginiai skirtingoms Bibliotekos vartotojų grupėms, 

skatinantys ţingeidumą bei kultūrinį tobulėjimą, skaitymą,  

sudarantys sąlygas turiningam laisvalaikiui, pristatantys 

Bibliotekos paslaugų ir galimybių įvairovę, skirti įvairių 

vartotojų grupių meniniams, kūrybiniams įgūdţiams, 

kultūriniam raštingumui lavinti. 

Bibliotekos organizuotų 

kultūros ir informacinių 

renginių skaičius (atitinka 

Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Bibliotekose vykdytų 

informacinių, kultūrinių ir 

edukacinių renginių 

skaičiaus pokytis, lyginant 

su 2014 m., proc.“ )

161 287 178

Įsigijus parodų eksponavimo įrangą ir taip 

padidinus parodoms skirtą plotą, leidinių 

ir dokumentų parodų, atskleidţiančių 

bibliotekos fonduose saugomą 

informaciją, parengta 39% daugiau negu 

ankstesniais metais. 

Vykdytų edukacinių 

uţsiėmimų skaičius 

(atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Bibliotekose vykdytų 

informacinių, kultūrinių ir 

edukacinių renginių 

skaičiaus pokytis, lyginant 

su 2014 m., proc.“ )

178 210 118

Skaičiaus neplanuotą padidėjimą lėmė 

didesnė nei prognozuota pasiūlytų 

edukacinių renginių ir programų paklausa.       

Edukacinių uţsiėmimų 

dalyvių skaičius
3 804 4708 124

Vykdytos edukacijos, kurių įvykdyta 

daugiau nei planuota,  susilaukė didesnio 

dalyvių skaičiaus susidomėjimo nei 

planuota.

Edukacinių programų 

temų skaičius (atitinka 

Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 

2016–2022 metams 

vertinimo kriterijų 

„Bibliotekų vykdomų 

neformaliojo švietimo 

programų skaičius, vnt.“ ) 

17 19 112

Išaugusi edukacinių renginių ir programų 

paklausa. Gavome pakvietimų iš kitų 

įstaigų dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

kuriems sudarytos pritaikytos 

(nekartojamos) edukacinių veiklų 

programos.   

Kultūros, edukacinių ir 

informacinių renginių, skirtų 

senjorams, skaičius
10 10 100

Kultūros, edukacinių ir 

informacinių renginių, skirtų 

ţmonėms su negalia, skaičius
28 31 111

Renginių skaičius neplanuotai išaugo 

neįgaliųjų organizacijų, su kuriomis 

bendradarbiauta, pageidavimu.  

Kultūros, edukacinių ir 

informacinių renginių, skirtų 

vaikams ir jaunimui, skaičius 195 215 111

Didesnė nei tikėtasi renginių ir, ypatingai, 

edukacinių renginių ir programų paklausa 

vaikų ir jaunimo tarpe.      

Skaitmeninio raštingumo 

mokymų skaičius 10 115 10746 106

Rengti renginiai, prisidedant prie labiausiai paţeidţiamų 

visuomenės grupių įtraukimo į informacinės ir ţinių 

visuomenės kūrimą, socialinės atskirties maţinimo, sąlygų, 

palankių šių grupių atstovų asmenybės tobulinimui ir 

saviraiškai sudarymo.

Organizuoti individualūs (naudojimosi vietose) ir grupiniai 

(pagal parengtas programas) mokymai vartotojams, ugyti 

įgūdţiams, padedantiems kuo efektyviau išnaudoti 

informacijų ir komunikacijos technologijas:  naudotis 

kompiuteriu, el. paslaugomis, įskaitant bibliotekines, soc. 

tinklais, bibliotekų informacinėmis sistemomis ir kt.  

Organizuotos kryptingos edukacinės programos ir įvairūs 

edukciniai uţsiėmimai skirti įvairių vartotojų grupių 

(bendruomenės, vaikų, moksleivių, jaunimo, neįgaliųjų, 

senjorų) meniniams, kūrybiniams įgūdţiams, kultūriniam 

raštingumui lavinti. 

Parengtos edukacinės programos:  edukacinė programa 

„Senoji biblioteka“; KAVB velykinės edukacijos Kauno 

mugėje-PAVASARIS; virtualios kelionės po knygų ir 

praeities pasaulį; origami lankstymo edukacinė programa; 

Išnykusios praeities ţenklai: paţink, atsakyk, paţaisk – 

virtualaus ţaidimo edukacija; ekslibrisų kūrimo edukacinė 

programa; muzikos terapija neįgaliesiems su I. Papečkyte 

Kauno regione; dailės terapija neįgaliesiems L. Jonynaite-

Giedraitiene Kauno regione; edukacinė programa Senųjų 

spaudinių ekspozicijoje; edukacinė programa vaikams apie 

senuosius lietuvių papročius ir tradicijas; „Knygos menas“;  

„Popieriaus prevencinis restauravimas“, virtualaus 

edukacinis ţaidimas „Knygos kelias“; įsegamų ţenkliukų 

dirbtuvėlės; stop kadro animacijos dirbtuvės; kūrybinio 

rašymo ir skaitymo edukacija paaugliams; baltų ţenklų 

piešimo edukacinė programa; edukacinis interaktyvaus  

ţaidimas „Knygos kodas“, knygų-aromaterapijos edukacija 

„Kvepiančių knygų salonas“.

Teikti edukacines 

paslaugas

Vykdyti visuomenės 

įtraukimo į mokymosi 

visą gyvenimą proceso 

veiklas



Skaitmeninio raštingumo 

mokymo renginiuose 

mokytų, konsultuotų 

gyventojų skaičius (atitinka 

KM strateginio  veiklos 

plano vertinimo kriterijų  P-

03-03-01-01-05 „Per metus 

viešosiose bibliotekose 

skaitmeninio raštingumo 

mokymo renginiuose mokyti 

ir konsultuoti gyventojai, 

tūkst. žm.“ )

10 700 11281 105

Parengtos ir patalpintos bibliotekos internetinėje svetainėje, 

4 programos (saugus ir atsakingas elgesys el. erdvėje; 

vartotojų teisės el. prekyboje;  el. bankininkystė, NAXOS 

music library – paţintis su klasikinės muzikos duomenų 

baze internete),  iš jų 3 (saugus ir atsakingas elgesys el. 

erdvėje; vartotojų teisės el. prekyboje;  el. bankininkystė)  -  

išverstos į gestų kalbą  tam, kad  galėtų mokytis ir asmenys 

su klausos negalia.

Bibliotekos parengtų 

virtalių mokymosi 

programų skaičius  

(atitinka Bibliotekų plėtros 

strateginių krypčių 2016-

2022 metams vertinimo 

kriterijų „Bibliotekos 

parengtų virtualių mokymosi 

programų skaičius“)

3 4 133

Atsiţvelgiant į vartotojų pageidavimus 

parengti mokymai NAXOS music library 

– paţintis su klasikinės muzikos duomenų 

baze internete.

Vykdyti tyrimai „Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

darbuotojų bibliografinio informacinio darbo kokybė“ ir 

LNB koordinuotas tyrimas „Viešųjų bibliotekų mokslinė 

veikla 2010-2015 metais“.

Vykdytų tyrimų skaičius

2 2 100

Lapkričio 15-16 d. organizuota konferencija „Atvirosios 

kultūros inovacijos: kurkime bendradarbiaudami“. 

Konferencijoje buvo apţvelgta verslo, visuomeninių 

organizacijų patirtis ir pristatytos idėjos, įgyvendinant 

įvairius kūrybinius sumanymus rinkodaros, komunikacijos, 

IT sprendimų, infrastruktūros planavimo, bendruomeninių 

iniciatyvų skatinimo srityse.

Bibliotekos organizuotų 

konferencijų skaičius

1 1 100

Skaityti pranešimai konferencijose, seminaruose ir 

panašiuose renginiuose: bibliotekos teikiamų paslaugų, 

įgyvendinamų projektų, skaitymo skatinimo, duomenų 

bazių panaudojimo, kompiuterinio informacinio 

raštingumo, komunikacijos temomis.

Bibliotekos darbuotojų 

skaitytų pranešimų  

konferencijose, seminaruose 

ir panašiuose renginiuose 

skaičius 45 69 153

Įgyvendinant priemonę „Aprūpinti 

bibliotekas socialinės bei informacinės 

atskirties gyventojų grupėms skirta įranga 

bei priemonėmis“ skaityta 10 neplanuotų 

pranešimų,o įgyvendinant projektą 

„Lietuva-Latvija-Suomija: suaugusiųjų 

mokymo (-si) procesų inovacijos 

bibliotekose“ skaityta 14 neplanuotų 

pranešimų.

Skatinti savanorišką 

veiklą bibliotekoje

Į savanoriškas veiklas įtraukti įvairaus amţiaus asmenys, 

suteikiant jiems galimybę aktyviai prisidėti prie 

bendruomenės gerovės kūrimo, atkreipiant dėmesį į 

aktualias visuomenės problemas, organizuojant įvairias 

akcijas ar kultūrines programas ir kt. 

Bibliotekoje ir/ar jos 

renginiuose bent vieną kartą 

dirbusių savanorių skaičius 20 27 135

Tobulinant teikiamas paslaugas ir 

atsiţvelgiant į vartotojų norą dalyvauti 

bibliotekos veiklose, įtraukta daugiau nei 

planuota savanorių, kurių iniciatyva  

vykdyta nemaţai veiklų.

Rengti nustatytą 

Nacionalinės 

retrospektyviosios 

bibliografijos dalį

Rengti periodinių leidinių publikacijų bibliografiniai įrašai 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB).

Sudarytų nacionalinės 

retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius
2 000 2030 102

Organizuoti individualūs (naudojimosi vietose) ir grupiniai 

(pagal parengtas programas) mokymai vartotojams, ugyti 

įgūdţiams, padedantiems kuo efektyviau išnaudoti 

informacijų ir komunikacijos technologijas:  naudotis 

kompiuteriu, el. paslaugomis, įskaitant bibliotekines, soc. 

tinklais, bibliotekų informacinėmis sistemomis ir kt.  

Vykdyti praktinės veiklos 

tyrimus

Vykdyti visuomenės 

įtraukimo į mokymosi 

visą gyvenimą proceso 

veiklas



Taikant įvairias organizacines priemones spartinta antrinė 

atranka Pagrindinės saugyklos fonde.

Rengiant vietą NPDAF, iš 

bibliotekos fondo nurašytų 

dokumentų skaičius (fiz. 

vnt.)

39 000 36749 94

Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir teisės aktų 

nustatyta tvarka formuota bibliotekai paskirta NPDAF 

dalis, aktyviai bendradarbiauta su leidėjais, siekiant 

suformuoti išsamų fondą.

Iš leidėjų gautų, 

sukataloguotų, į NPDAF 

fondą įjungtų privalomojo 

egzemplioriaus dokumentų 

skaičius 

7 600 8144 107

Veiklos plane buvo padaryta techninė 

klaida, vietoj 7600 įrašyta 76000

Atlikta bendrųjų funkcijų 

išlaidų ir naudos analizė

1 1 100

Parengtas bibliotekos 

valdymo tobulinimo 

priemonių planas
1 1 100

Efektyviai valdyti įstaigos 

finansus

Vykdytas atsakingas Bibliotekos finansų valdymas. Įstaigos įsiskolinimų metų 

pabaigoje likutis (eurai) 0 0 100

Atlikta bendrųjų fiunkcijų išlaidų ir naudos analizė, 2017-

03-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-20 patvirtintas  ir 

įgyvendintas bibliotekos valdymo tobulinimo priemonių 

planas,  2017-02-27 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtinti 

atnaujinti 45 darbuotojų pareigybių aprašymai, 2017-06-23 

d. įsakymu Nr. V-32 patvirtinti atnaujinti 5 padalinių, 2017-

07-14 d. įsakymu Nr. V-37 – 3 padalinių ir 2017-12-20 d.  

įsakymu Nr. V-73 – 1 padalinio nuostatai. Su KM 

suderinta ir 2017-02-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-14 

patvirtinta KAVB organizacinė struktūra.

Tobulinti bibliotekos 

valdymą

Formuoti nustatytą 

NPDAF dalį

Direktorė Asta Naudţiūnienė


