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Parengti 4 dokumentų paketai viešojo 

pirkimo konkursams dėl dalies įrangos ir 

baldų įsigyjimo, tačiau 2022 m. CPVA dar 

nebuvo atlikusi Sutarties, vykdomos 

įgyvendinant projektą “Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos modernizavimas”, 

pakeitimų. Todėl nebuvo galima keisti 

projekto pirkimų plano, o pagal galiojantį 

Patvirtintą projekto 2020-09-15 pirkimų 

planą  galėjome pakelbti tik 1 viešojo 

pirkimo konkursą daliai baldų įsigyti

Parengtas investicijų projektas dėl 

KAVB pastato modernizavimo 

tęstinumo (II etapas) (vnt.)

Paskelbti viešojo pirkimo konkursai 

dėl dalies įrangos ir baldų įsigijimo 

KAVB pastato įveiklinimui po 

modernizacijos (vnt.)

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203

redakcija)

[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (APSKRIČIŲ BIBLIOTEKŲ) METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA]

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Užtikrinta investicijų projektų 

įgyvendinimo pažanga pagal su 

rangovu suderintą darbų atlikimo 

planą  (proc.)

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Užtikrinti sklandų ir tinkamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų investicijų projektų, skirtų 

modernizuoti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams KAVB pastatą,  įgyvendinimą bei tęstinumą.

1. Įgyvendinant Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB)  ir UAB „Neostata“ (toliau – Rangovas) 2021-09-30 pasirašytą 

Statybos rangos sutartį Nr. VP-34 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu vykdomi „Kultūros paskirties pastato (bibliotekos), Radastų g. 2, 

Kaune, rekonstravimo“ darbai, kompleksiškai įgyvendinant investicijų projektus Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos modernizavimas“ (toliau – CPVA) ir Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, 

Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau – VIPA), ir vadovaujantis su Rangovu suderintu darbų atlikimo 

planu, 2022 metais atlikti darbai, kurie patvirtinti atliktų darbų priėmimo aktais:

2022-01-25 atliktų darbų aktas Nr. 3, CPVA – 160 682,92 Eur, VIPA – 3 394,34 Eur;

2022-02-25 atliktų darbų aktas Nr. 4, CPVA – 264 709,77 Eur, VIPA – 10 183,02 Eur;

2022-03-25 atliktų darbų aktas Nr. 5, CPVA – 262 632,08 Eur, VIPA – 14 437,57 Eur;

2022-04-25 atliktų darbų aktas Nr. 6 , CPVA – 271 776,33 Eur, VIPA – 104 692,06 Eur;

2022-05-25 atliktų darbų aktas Nr. 7, CPVA – 76 922,42 Eur, VIPA – 144 375,68 Eur;

2022-06-25 atliktų darbų aktas Nr. 8 , CPVA – 950 965,05 Eur, VIPA – 179 025,84 Eur;

2022-07-29 atliktų darbų aktas Nr. 9 , CPVA – 746 304,11 Eur, VIPA – 117 028,91 Eur;

2022-08-31 atliktų darbų aktas Nr. 10,  CPVA – 350 455,29 Eur, VIPA – 151 594,46 Eur;

2022-09-30 atliktų darbų aktas Nr. 11, CPVA – 208 972,64 Eur, VIPA – 53 419,00 Eur;

2022-10-31 atliktų darbų aktas Nr. 12 , CPVA – 365 609,98 Eur, VIPA – 189 903,13 Eur.

KAVB ir Rangovas 2022-12-12 pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 1 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo (indeksavimo). 

Dėl vykdomo rangos darbų kainų perskaičiavimo (indeksavimo) proceso, buvo nesuderinti darbų atlikimo aktai už 2022 m. lapkričio bei 

gruodžio mėn.

Rangovui pateikus informaciją bei atliktus skaičiavimus dėl papildomų darbų atlikimo, 2022-12-13 pasirašytas papildomas susitarimas 

prie Sutarties Nr. 2 dėl papildomų darbų atlikimo, kurio pagrindu, Rangovui už atliktus papildomus darbus buvo išmokėta 533 489,11 

Eur (su PVM).

Iš viso, rangos darbų (kartu su papildomais darbais, bet neįvertinus 2022 metų lapkričio ir gruodžio mėnesių) per 2022 metus atlikta už 

5 160 573,71 Eur (su PVM), iš kurių CPVA – 4 192 519,70 Eur (su PVM), VIPA – 968 054,01 Eur (su PVM).

2. Siekiant gerinti KAVB teikiamų paslaugų kokybę bei kurti naujas paslaugas, užtikrinančias atskirų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, 

parengtas naujas investicijų projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas - II etapas", kuris LR kultūros 

ministerijos vertinimui buvo pateiktas 2022 m. rugsėjo 15 d. Rengiant bibliotekos modernizavimo II etapo investicinį projektą, nustatyti 

jo tikslai ir uždaviniai, nurodytos sąsajos su kitais šiuo metu įgyvendinamais investiciniais projektais, nurodyti projekto siekiami 

rezultatai, galimybės ir alternatyvos, suplanuotos naujos ir/ar atnaujintos paslaugos vartotojams, atlikta išsami projekto finansinė 

analizė, numatyti finansiniai rodikliai, atlikta ekonominė analizė, numatytos projekto rizikos, pateiktas projekto vykdymo planas. 

Projekte įvertintas poreikis finansavimui – 8 974 mln. Eur.

3. Įgyvendinant numatytus projekto "Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas" veiklų fizinius rodiklius, yra parengti 4 

dokumentų paketai viešojo pirkimo konkursams dėl dalies įrangos ir baldų įsigijimo: Montuojami baldai; Mediniai baldai; Reklaminių 

ekranų sistema; Renginių salių vaizdo ir garso sistema. Tačiau, siekiant paskelbti viešojo pirkimo konkursus, turėjo būti atliktas 

finansavimo sutarties su CPVA pakeitimas ir patvirtintas naujas projekto pirkimų planas. 2021 m. lapkričio 25 d. CPVA buvo pateiktas 

prašymas dėl projekto finansavimo sutarties sąlygų pakeitimo ir papildomo finansavimo 3 622 215,46 Eur skyrimo. Tačiau iki 2022 m. 

pabaigos, sutarties sąlygų CPVA dar nebuvo pakeitusi, todėl negalėjome keisti pirkimų plano bei įvykdyti visų pirkimų pagal parengtus 

dokumentus. Pagal galiojantį Patvirtintą projekto 2020-09-15 pirkimų planą galėjome paskelbti tik 1 viešojo pirkimo konkursą - 

Montuojami baldai. Viešasis supaprastintas pirkimas atviro konkurso būdu buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (CVP IS). Atlikus pirkimo plano pakeitimus, bus įvykdyti kiti 3 viešieji pirkimai pagal jau parengtus pirkimų dokumentus. 

4. Sudarytas bei direktoriaus 2022-03-31 įsakymu Nr. V-51 patvirtintas „Modernizuotos Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

komunikacijos veiksmų planas“, kurį įgyvendinant 2022 m. atlikta esamo bibliotekos prekės ženklo analizė, sukurta atnaujinamo 

prekės ženklo pozicionavimo strategija ir kt.



100 100 100%

1 1 100%

1 1 100%

100 100 100%

3 3 100%

Sukurta ir įdiegta skaitymo kultūrą ir 

literatūrą populiarinanti nauja 

paslauga KAVB lankytojams (vnt.)

3.  Gerinti KAVB teikiamų paslaugų prieinamumą, didinant bibliotekos žinomumą Kauno mieste ir tobulinant paslaugų teikimo 

sąlygas bei kokybę Radastų g. 2 pastato rekonstrukcijos laikotarpiu.

1. Parengtas ir direktoriaus 2022-03-30 įsakymu Nr. V-48 patvirtintas „Priemonių, gerinančių KAVB paslaugų kokybę ir organizacinius 

procesus, planas 2022 m.".

2. 100 proc. įgyvendintos plane numatytos priemonės, efektyvinančios darbo organizavimo procesus; gerinančios vartotojų 

aptarnavimą, analizuojant vartotojų įpročius ir patiriamus bibliotekoje procesus bei kuriant grįžtamąjį ryšį; skatinančios skaitymą ir 

populiarinančios literatūrą, taikant netradicinius būdus; tobulinačios bibliotekos erdves, siekiant atliepti vartotojų poreikius, ir kt.  

3. Įgyvendintos priemonės, tobulinančios specialistų kompetencijų ugdymo sistemą KAVB ir Kauno regione: atlikta KAVB, Kauno 

regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo poreikių analizė ir, vadovaujantis gautais 

duomenimis, suplanuotos bei įgyvendintos 2022 m. mokymosi veiklos; nustatyta KAVB, Kauno regiono SVB ir mokyklų bibliotekų 

specialistų kompetencijų ugdymo prioritetinė tema 2022 metams (projektų vadyba) ir, atsižvelgiant į ją, suorganizuoti 5 mokymai 

specialistams;  sukurtas virtualus, visiems KAVB darbuotojams prieinamas, mokymų kalendorius (Google), pildant jį artimiausiais KAVB 

ir išorės įmonių organizuojamais kompetencijų ugdymo renginiais.

4. Parengta ir direktoriaus 2022-09-30 įsakymu Nr. V-102 patvirtinta „KAVB darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo tvarka".

Įgyvendintas Priemonių, gerinančių 

KAVB paslaugų kokybę ir 

organizacinius procesus, planas 2022 

m. (proc.)

Įgyvendintos priemonės, 

tobulinančios specialistų 

kompetencijų ugdymo sistemą KAVB 

ir Kauno regione (vnt.) 

Įgyvendintos Kultūros ministerijos 

Skaitymo skatinimo 2022-2024 m. 

veiksmų plane KAVB priskirtos veiklos 

2022 metams (proc.) 

2.  Pritraukti naujus ir ugdyti lojalius KAVB vartotojus, plėtojant bendruomenę telkiančias skaitymo skatinimo ir literatūros 

populiarinimo veiklas.

1. 100 proc. įgyvendintos Kultūros ministro 2021-12-14 įsakymu Nr. ĮV-1416/V-2244 patvirtintame Skaitymo skatinimo 2022-2024 m. 

veiksmų plane KAVB priskirtos veiklos 2022 metams: organizuota akcija "Vasara su knyga", į kurią įtraukta 13 Kauno ir Marijampolės 

apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų (toliau - regiono SVB), 278 jų filialai, 7 mokyklų bibliotekos, akcijoje dalyvavo 9188 Kauno 

regiono dalyviai, iš kurių iššūkį įveikė 6478; organizuota 16 sensorinių skaitymų kitokį įgalumą turintiems skaitytojams; kartu su 

kitomis AVB dalyvauta rengiant knygų pristatymo konkursą paaugliams. 

2. 2022-10-27 vykusiame Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdyje aptartas ir patvirtintas „Strateginis Kauno regiono bibliotekų 

skaitymo skatinimo planas 2022-2024", pradėtos įgyvendinti jo veiklos.

3. Sukurta ir įdiegta skaitymo kultūrą ir literatūrą populiarinanti nauja paslauga KAVB vartotojams: 2022 m. spalio mėnesį 

vartotojams pristatyta leidinių pagal individualius poreikius rekomendavimo paslauga „Bibliotekininkas rekomenduoja". Skaitytojai, 

norintys gauti personalizuotą knygų rekomendaciją, užpildo KAVB svetainėje esančią anketą, pagal kurią darbuotojai per 2-5 d.d. 

pateikia rekomendacijas, atsižvelgiant į vartotojo išsakytus lūkesčius

Parengtas ir, suderinus su Kauno 

regiono bibliotekų taryba, patvirtintas 

Strateginis Kauno regiono bibliotekų 

skaitymo skatinimo priemonių planas 

2022-2024 m. (vnt.)

100%

1. Užtikrinti sklandų ir tinkamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų investicijų projektų, skirtų 

modernizuoti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams KAVB pastatą,  įgyvendinimą bei tęstinumą.

1. Įgyvendinant Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB)  ir UAB „Neostata“ (toliau – Rangovas) 2021-09-30 pasirašytą 

Statybos rangos sutartį Nr. VP-34 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu vykdomi „Kultūros paskirties pastato (bibliotekos), Radastų g. 2, 

Kaune, rekonstravimo“ darbai, kompleksiškai įgyvendinant investicijų projektus Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos modernizavimas“ (toliau – CPVA) ir Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, 

Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau – VIPA), ir vadovaujantis su Rangovu suderintu darbų atlikimo 

planu, 2022 metais atlikti darbai, kurie patvirtinti atliktų darbų priėmimo aktais:

2022-01-25 atliktų darbų aktas Nr. 3, CPVA – 160 682,92 Eur, VIPA – 3 394,34 Eur;

2022-02-25 atliktų darbų aktas Nr. 4, CPVA – 264 709,77 Eur, VIPA – 10 183,02 Eur;

2022-03-25 atliktų darbų aktas Nr. 5, CPVA – 262 632,08 Eur, VIPA – 14 437,57 Eur;

2022-04-25 atliktų darbų aktas Nr. 6 , CPVA – 271 776,33 Eur, VIPA – 104 692,06 Eur;

2022-05-25 atliktų darbų aktas Nr. 7, CPVA – 76 922,42 Eur, VIPA – 144 375,68 Eur;

2022-06-25 atliktų darbų aktas Nr. 8 , CPVA – 950 965,05 Eur, VIPA – 179 025,84 Eur;

2022-07-29 atliktų darbų aktas Nr. 9 , CPVA – 746 304,11 Eur, VIPA – 117 028,91 Eur;

2022-08-31 atliktų darbų aktas Nr. 10,  CPVA – 350 455,29 Eur, VIPA – 151 594,46 Eur;

2022-09-30 atliktų darbų aktas Nr. 11, CPVA – 208 972,64 Eur, VIPA – 53 419,00 Eur;

2022-10-31 atliktų darbų aktas Nr. 12 , CPVA – 365 609,98 Eur, VIPA – 189 903,13 Eur.

KAVB ir Rangovas 2022-12-12 pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 1 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo (indeksavimo). 

Dėl vykdomo rangos darbų kainų perskaičiavimo (indeksavimo) proceso, buvo nesuderinti darbų atlikimo aktai už 2022 m. lapkričio bei 

gruodžio mėn.

Rangovui pateikus informaciją bei atliktus skaičiavimus dėl papildomų darbų atlikimo, 2022-12-13 pasirašytas papildomas susitarimas 

prie Sutarties Nr. 2 dėl papildomų darbų atlikimo, kurio pagrindu, Rangovui už atliktus papildomus darbus buvo išmokėta 533 489,11 

Eur (su PVM).

Iš viso, rangos darbų (kartu su papildomais darbais, bet neįvertinus 2022 metų lapkričio ir gruodžio mėnesių) per 2022 metus atlikta už 

5 160 573,71 Eur (su PVM), iš kurių CPVA – 4 192 519,70 Eur (su PVM), VIPA – 968 054,01 Eur (su PVM).

2. Siekiant gerinti KAVB teikiamų paslaugų kokybę bei kurti naujas paslaugas, užtikrinančias atskirų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, 

parengtas naujas investicijų projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas - II etapas", kuris LR kultūros 

ministerijos vertinimui buvo pateiktas 2022 m. rugsėjo 15 d. Rengiant bibliotekos modernizavimo II etapo investicinį projektą, nustatyti 

jo tikslai ir uždaviniai, nurodytos sąsajos su kitais šiuo metu įgyvendinamais investiciniais projektais, nurodyti projekto siekiami 

rezultatai, galimybės ir alternatyvos, suplanuotos naujos ir/ar atnaujintos paslaugos vartotojams, atlikta išsami projekto finansinė 

analizė, numatyti finansiniai rodikliai, atlikta ekonominė analizė, numatytos projekto rizikos, pateiktas projekto vykdymo planas. 

Projekte įvertintas poreikis finansavimui – 8 974 mln. Eur.

3. Įgyvendinant numatytus projekto "Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas" veiklų fizinius rodiklius, yra parengti 4 

dokumentų paketai viešojo pirkimo konkursams dėl dalies įrangos ir baldų įsigijimo: Montuojami baldai; Mediniai baldai; Reklaminių 

ekranų sistema; Renginių salių vaizdo ir garso sistema. Tačiau, siekiant paskelbti viešojo pirkimo konkursus, turėjo būti atliktas 

finansavimo sutarties su CPVA pakeitimas ir patvirtintas naujas projekto pirkimų planas. 2021 m. lapkričio 25 d. CPVA buvo pateiktas 

prašymas dėl projekto finansavimo sutarties sąlygų pakeitimo ir papildomo finansavimo 3 622 215,46 Eur skyrimo. Tačiau iki 2022 m. 

pabaigos, sutarties sąlygų CPVA dar nebuvo pakeitusi, todėl negalėjome keisti pirkimų plano bei įvykdyti visų pirkimų pagal parengtus 

dokumentus. Pagal galiojantį Patvirtintą projekto 2020-09-15 pirkimų planą galėjome paskelbti tik 1 viešojo pirkimo konkursą - 

Montuojami baldai. Viešasis supaprastintas pirkimas atviro konkurso būdu buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (CVP IS). Atlikus pirkimo plano pakeitimus, bus įvykdyti kiti 3 viešieji pirkimai pagal jau parengtus pirkimų dokumentus. 

4. Sudarytas bei direktoriaus 2022-03-31 įsakymu Nr. V-51 patvirtintas „Modernizuotos Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

komunikacijos veiksmų planas“, kurį įgyvendinant 2022 m. atlikta esamo bibliotekos prekės ženklo analizė, sukurta atnaujinamo 

prekės ženklo pozicionavimo strategija ir kt.

Sudarytas KAVB marketingo ir 

komunikacijos planas pastato 

rekonstrukcijos eigos viešinimui ir 

modernizuotos bibliotekos 

koncepcijos įgyvendinimui pasibaigus 

rekonstrukcijai (vnt.)

1 1



1 1 100%

1 1 100%

10 19 190%

Metų eigoje atsirado galimybių pakviesti 

regiono SVB ir mokyklų bibliotekas 

papildomoms neplanuotoms bendroms 

kultūros, edukacinėms, šviečiamojo 

pobūdžio ir kitoms veikloms

100 100 100%

2 2 100%

3 5 167%

Metų eigoje programos „Kaunas ‒ Europos 

kultūros sostinė 2022“ organizatoriai 

papildomai pakvietė biblioteką prisijungti 

prie jų organizuojamų veiklų

Įgyvendintos priemonės, nukreiptos į 

regioninės veiklos plėtrą (vnt.)

Įgyvendintos Kultūros ministerijos 

priemonės „Vykdyti gyventojų medijų 

ir informacinio raštingumo 

kompetencijų ugdymo veiklas 

bibliotekose“ KAVB priskirtos veiklos 

2022 m. (proc.)

4.  Stiprinti regioninę veiklą, plėtojant KAVB, kaip regioninio kompetencijų centro, vaidmenį bei prisidedant prie tolygios kultūros 

raidos regione įgyvendinimo.

1. 2022-03-30 įsakymu Nr. V-49 Kaun o apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintas KAVB regioninės veiklos 

plėtros modelio priemonių planas 2022 m. 

2. Įgyvendinta 19 priemonių, nukreiptų į regioninės veiklos plėtrą: atlikta Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų 2019–2021 m. 

veiklos statistikos analizė, regiono bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų 2019–2021 m. veiklos statistikos analizė; vykdyti 2 tyrimai: 

projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ 

poveikio vertinimas ir Medijų ir informacinio raštingumo tyrimas; parengtos 9 metodinės rekomendacijos; regiono SVB suteikta 164 

metodinės konsultacijos; įgyvendinti 9 regioniniai projektai ir programos, į kuriuos įtraukta 13 regiono SVB; organizuoti  4 regiono 

bibliotekų tarybos posėdžiai (2021-04-27, 2022-06-02, 2022-10-27 ir 2021-12-14); surengtos 143 kultūros, edukacinės ir šviečiamojo 

pobūdžio veiklos regione; sėkmingai suburtos regiono SVB dalyvauti diskusijų festivalyje "Būtent" Birštone, sukuriant interaktyvią 

erdvę „Bibliotekų informacinis laukas; įgyvendinant regioninį kompetencijų ugdymo projektą „Sutelktinis finansavimas - idėjoms ir 

bendradarbiavimui" vykdyti mokymai, kuriuose dalyvavo 275 regiono specialistai; iš viso, įgyvendinta 27 mokymai pagal KAVB 

andragogų parengtas ir atnaujintas mokymų programas, apmokyta 708 regiono SVB specialistai; parengtos ir atnaujintos 8 mokymo 

programos specialistams; parengtos 9 mokymo programos vartotojams; SVB specialistams pristatyta atnaujinta TBA paslauga, 

parengtos detalios paslaugos teikimo instrukcijos, vesti nuotoliniai mokymai ir konsultacijos, atnaujintos 16 TBA teikimo sutarčių su 

regiono SVB ir mokyklų bibliotekomis; įgyvendinant projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir 

jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, nupirkti ir pastatyti 13 knygomatų regiono SVB, pagamintos specialios knygų, skirtų 

paauglių psichosocialinėms problemoms spręsti, lentynos;  parengti 4 straipsniai Kauno regiono bibliotekų tinklaraščiui ir kt.

3. 100 proc. įgyvendintos Kultūros ministerijos priemonės „Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo 

veiklas bibliotekose“ KAVB priskirtos veiklos 2022 m: kartu su kitomis AVB, LNB, regiono SVB 2022 m. spalio 23-30 dienomis visoje 

Lietuvoje organizuota UNESCO MIR savaitė, kurios metu vyko viešos paskaitos, protmūšis, viktorina „Žinojimas - tai laimė!“, 

pristatytas Lietuvos vartotojams pritaikytas stalo žaidimas „Populistas"; suburtas regioninis MIR konsultantų tinklas - jame dalyvauja 

26 regiono SVB specialistai

3.  Gerinti KAVB teikiamų paslaugų prieinamumą, didinant bibliotekos žinomumą Kauno mieste ir tobulinant paslaugų teikimo 

sąlygas bei kokybę Radastų g. 2 pastato rekonstrukcijos laikotarpiu.

1. Parengtas ir direktoriaus 2022-03-30 įsakymu Nr. V-48 patvirtintas „Priemonių, gerinančių KAVB paslaugų kokybę ir organizacinius 

procesus, planas 2022 m.".

2. 100 proc. įgyvendintos plane numatytos priemonės, efektyvinančios darbo organizavimo procesus; gerinančios vartotojų 

aptarnavimą, analizuojant vartotojų įpročius ir patiriamus bibliotekoje procesus bei kuriant grįžtamąjį ryšį; skatinančios skaitymą ir 

populiarinančios literatūrą, taikant netradicinius būdus; tobulinačios bibliotekos erdves, siekiant atliepti vartotojų poreikius, ir kt.  

3. Įgyvendintos priemonės, tobulinančios specialistų kompetencijų ugdymo sistemą KAVB ir Kauno regione: atlikta KAVB, Kauno 

regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo poreikių analizė ir, vadovaujantis gautais 

duomenimis, suplanuotos bei įgyvendintos 2022 m. mokymosi veiklos; nustatyta KAVB, Kauno regiono SVB ir mokyklų bibliotekų 

specialistų kompetencijų ugdymo prioritetinė tema 2022 metams (projektų vadyba) ir, atsižvelgiant į ją, suorganizuoti 5 mokymai 

specialistams;  sukurtas virtualus, visiems KAVB darbuotojams prieinamas, mokymų kalendorius (Google), pildant jį artimiausiais KAVB 

ir išorės įmonių organizuojamais kompetencijų ugdymo renginiais.

4. Parengta ir direktoriaus 2022-09-30 įsakymu Nr. V-102 patvirtinta „KAVB darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo tvarka".

Įgyvendinti programai „Kaunas ‒ 

Europos kultūros sostinė 2022“ 

parengti projektai (vnt.)

Įgyvendinta ir /ar dalyvauta 

įgyvendinant  programos „Kaunas ‒ 

Europos kultūros sostinė 2022“ 

iniciatyvas (vnt.)

5. Užtikrinti įsitraukimą į programos „Kaunas ‒ Europos kultūros sostinė 2022“ veiklas.

1. Įgyvendinti programai „Kaunas ‒ Europos kultūros sostinė 2022“ parengti 2 projektai. Projekto „Kauno žvėries brolija“ tikslas - 

pristatyti bibliotekos sukurtas mi(s)tinių būtybių skulptūras „Kauno žvėries brolija“, kurios atgijo istoriniame Donelaičio g. 8 pastate.

Įgyvendinto tarptautinio projekto „Mistinė pažintis“ tikslas – per netradiciniais formatais įgyvendinamas, mistifikuotai pateikiamas, 

atraktyvias skaitymo skatinimo priemones Kauno gyventojus ir svečius pakviesti pasinerti į netikėtas literatūrines pažintis, potyrius ir 

susitikimus, skatinti atrasti pamirštą literatūrą, sutikti bendraminčius, drauge įsitraukti į kūrybinius procesus ir mistines literatūrines 

pažintis. 

Projektų renginiuose apsilankė beveik 7 tūkstančiai lankytojų, o bibliotekos socialiniuose tinkluose įrašus apie veiklas pamatė daugiau 

kaip 120 tūkstančių žmonių. Projekto „Kauno žvėries brolija" metu sukurtos mi(s)tinės būtybės stebino lankytojus ne tik bibliotekoje, 

bet ir keliavo po įvairius Kauno renginius, o projekto „Mistinė pažintis" veiklos kvietė visus patirti netikėtus netikėtų vietų skaitymus, 

apsilankyti mistikos ir performatyvaus veiksmo pilnoje Krebždesių naktyje bibliotekoje, užsukti į aklą pasimatymą su knyga, pajausti 

knygas kitaip Literatūriniame pojūčių salone.

2. Biblioteka aktyviai prisidėjo prie įvairių „Kaunas ‒ Europos kultūros sostinė 2022“ iniciatyvų: dalyvavo „Kiemų šventėje“, organizavo 

muzikos atlikėjų pasirodymus „Kaunas - 2022“ vasaros scenoje, surengė teatralizuotą pasirodymą „Fluxus festivalyje: kopimas į 

Parodos kalną", prisidėjo prie parodos „1972: pramušti sieną“ rengimo; su „Literatūriniu pojūčių salonu“ dalyvavo projekto 

„Šiuolaikinės seniūnijos“ finale  Stimpanko festivalyje

Parengta ir patvirtinta KAVB 

darbuotojų motyvavimo priemonių 

taikymo tvarka (vnt.) 

Parengtas ir patvirtintas KAVB 

regioninės veiklos plėtros modelio 

priemonių planas 2022 m. (vnt.)



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Sudėtinis vertinimo 

kriterijus, 

matavimo vienetas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose 

nustatytas funkcijas) 13

164

9

205

23

810

27

708

2022 m. rudenį pradėjus naujomis 

sąlygomis veikti TBA paslaugai, regiono 

SVB užklausos TBA paslaugos praktinio 

vykdymo klausimais IV ketv. sudarė 

daugiau negu trečdalį (35%) suteiktų 

konsultacijų. Regiono SVB specialistams 

taip pat buvo aktualūs klausimai dėl  darbo 

su modernizuotos LIBIS komplektavimo, 

katalogavimo ir vartotojų aptarnavimo 

moduliais

Ypatingai didelio susidomėjimo sulaukė 

bibliotekos vykdyto projekto "Sutelktinis 

finansavimas - idėjoms ir 

bendradarbiavimui" regiono bibliotekų 

specialistams pasiūlytos mokymų temos. 

Projekto mokymuose dalyvavo 128 

specialistai (net 18% ataskaitiniais metais 

kvalifikaciją kėlusių regiono bibliotekų 

specialistų) 

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius (žm.)142%

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1.Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms 13 

regiono SVB ir 19 mokyklų bibliotekų. Ataskaitiniais metais 

intensyviai taikyta nuotolinių grupinių konsultacijų praktika - 9 

konsultacijos regiono SVB ir 1 konsultacija mokyklų bibliotekai 

prenumeruojamų DB panaudos, atnaujintos TBA paslaugos teikimo 

klausimais. 

Kartu su užsienio partneriais parengtos „Kalbų mokymo gairės 

vyresnio amžiaus mokiniams" ( "Guidelines for teatching older 

Learners") Lietuvos ir užsienio šalių partnerių bibliotekų 

andragogams ir savanoriams. Bibliotekos specialistai gairėms 

parengė skyrių  „Nuotolinis mokymasis – priemonės ir metodika". 

Dalinantis bibliotekų veiklos naujovėmis ir patirtimi, veiklos 

vykdymo praktikai naudingais patarimais pirmą kartą regiono SVB 

specialistams parengti 2 naujienlaiškiai skaitmeninimo klausimais. 

Parengtos metodinės priemonės  „Bibliografinio informacinio 

vartotojų aptarnavimo apskaita", „Rekomedacijos dėl 

prenumeruojamų duomenų bazių administravimo, panaudos 

ataskaitų teikimo, viešinimo" ir kt. priemonės, kuriomis pasidalinta 

su regiono SVB ir mokyklų bibliotekomis, atliepiant regiono 

bibliotekų specialistų žinių gilinimo poreikius. 

2.  Ataskaitiniais metais bibliotekų specialistams buvo siūloma 16 

KAVB andragogų parengtų ir 13 pritaikytų kitų lektorių mokymų 

progamų. 14 siūlomų programų buvo dėstomos nuotoliniu būdu. 

Daugiau negu pusė - 17 (63 %) iš 27 organizuotų mokymų buvo 

nuotoliniai.  Dėmesys skirtas prenumeruojamų duomenų bazių 

paieškos galimybėms ir naujoms funkcijoms, vaikų ir paauglių 

literatūrai, informacinių technologijų panaudojimo plėtrai, 

socialinių tinklų panaudojimui bibliotekų veiklos sklaidai (pvz., 

„Turinio kūrimas ir dalijimasis internete: dokumentai ir 

skaitmeninės nuotraukos", „Vaizdaus turinio kūrimas su Canca", 

„Nemokamas MS Teams įrankis: susitikimai internetu" ir kt.). 

Bibliotekų specialistų kvalifikacija taip pat kelta vykdant 

kvalifikacijos ugdymui skirtą projektą "Sutelktinis finansavimas - 

idėjoms ir bendradarbiavimui". Projekto mokymų sesijos „Lėšų 

pritraukimo ABC", „Finansų paieška kultūros organizacijoms", 

„Atlygiais grįsto sutelktinio finansavimo pagrindai" organizuotos 

nuotoliniu būdu, ir tai leido mokymuose dalyvauti dideliam skaičiui 

dalyvių - 112 regiono specialistų. Dar 16 specialistų buvo pakviesti į 

baigiamąjį renginį  „Kūrybinė sesija - žinių apie sutelktinį 

finansavimą įtvirtinimui ir praktiniam įgūdžių pritaikymui", kur buvo 

generuojamos ir aptariamos idėjos, kaip pasinaudoti sutelktinio 

finansavimo galimybėmis. 

3. Regiono SVB ir mokyklų bibliotekos bei jų aptarnaujamos 

bendruomenės dalyvavo kultūros ir kultūrinės edukacijos, skaitymo 

skatinimo, medijų ir informacinio raštingumo projektų ir programų 

veiklose („Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, 

„Stotelė - hiphopas“, „Erdvė reikštis“, „Sutelktinis finansavimas - 

idėjoms ir bendradarbiavimui“, „Gražinos Didelytės kūrybinio 

palikimo aktualizavimas“, „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" 

projektas „Mistinė pažintis“, programos „Vasara su knyga", 

„Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų 

ugdymo veiklas bibliotekose“ ir „Knygos pristatymo konkursas“)

121%Suteiktų konsultacijų skaičius, 

tenkantis vienai aptarnaujamos 

teritorijos savivaldybės viešajai 

bibliotekai (vnt.)

10,4 12,62

Bibliotekininkams skirtuose 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose apmokytų 

nustatytos teritorijos 

bibliotekininkų dalis (proc.)

61,73 87,41

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių 

nustatytos teritorijos bbliotekininkams skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius 

(žm.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

skaičius (vnt.)

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius (vnt.)

Parengtų informacinių ir metodinių priemonių 

savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius 

(vnt.)

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos mokyklų 

bibliotekoms skaičius (vnt.)



9

13

Suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų skaičius 

3332

200

52070

3132

1464

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė grupė 

yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, skaičius (vnt.)

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos savivaldybių bibliotekos ir/ar 

jų lankytojai, dalyvavusių savivaldybių viešųjų 

bibliotekų skaičius (vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

49%

100,00 100%

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1.Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms 13 

regiono SVB ir 19 mokyklų bibliotekų. Ataskaitiniais metais 

intensyviai taikyta nuotolinių grupinių konsultacijų praktika - 9 

konsultacijos regiono SVB ir 1 konsultacija mokyklų bibliotekai 

prenumeruojamų DB panaudos, atnaujintos TBA paslaugos teikimo 

klausimais. 

Kartu su užsienio partneriais parengtos „Kalbų mokymo gairės 

vyresnio amžiaus mokiniams" ( "Guidelines for teatching older 

Learners") Lietuvos ir užsienio šalių partnerių bibliotekų 

andragogams ir savanoriams. Bibliotekos specialistai gairėms 

parengė skyrių  „Nuotolinis mokymasis – priemonės ir metodika". 

Dalinantis bibliotekų veiklos naujovėmis ir patirtimi, veiklos 

vykdymo praktikai naudingais patarimais pirmą kartą regiono SVB 

specialistams parengti 2 naujienlaiškiai skaitmeninimo klausimais. 

Parengtos metodinės priemonės  „Bibliografinio informacinio 

vartotojų aptarnavimo apskaita", „Rekomedacijos dėl 

prenumeruojamų duomenų bazių administravimo, panaudos 

ataskaitų teikimo, viešinimo" ir kt. priemonės, kuriomis pasidalinta 

su regiono SVB ir mokyklų bibliotekomis, atliepiant regiono 

bibliotekų specialistų žinių gilinimo poreikius. 

2.  Ataskaitiniais metais bibliotekų specialistams buvo siūloma 16 

KAVB andragogų parengtų ir 13 pritaikytų kitų lektorių mokymų 

progamų. 14 siūlomų programų buvo dėstomos nuotoliniu būdu. 

Daugiau negu pusė - 17 (63 %) iš 27 organizuotų mokymų buvo 

nuotoliniai.  Dėmesys skirtas prenumeruojamų duomenų bazių 

paieškos galimybėms ir naujoms funkcijoms, vaikų ir paauglių 

literatūrai, informacinių technologijų panaudojimo plėtrai, 

socialinių tinklų panaudojimui bibliotekų veiklos sklaidai (pvz., 

„Turinio kūrimas ir dalijimasis internete: dokumentai ir 

skaitmeninės nuotraukos", „Vaizdaus turinio kūrimas su Canca", 

„Nemokamas MS Teams įrankis: susitikimai internetu" ir kt.). 

Bibliotekų specialistų kvalifikacija taip pat kelta vykdant 

kvalifikacijos ugdymui skirtą projektą "Sutelktinis finansavimas - 

idėjoms ir bendradarbiavimui". Projekto mokymų sesijos „Lėšų 

pritraukimo ABC", „Finansų paieška kultūros organizacijoms", 

„Atlygiais grįsto sutelktinio finansavimo pagrindai" organizuotos 

nuotoliniu būdu, ir tai leido mokymuose dalyvauti dideliam skaičiui 

dalyvių - 112 regiono specialistų. Dar 16 specialistų buvo pakviesti į 

baigiamąjį renginį  „Kūrybinė sesija - žinių apie sutelktinį 

finansavimą įtvirtinimui ir praktiniam įgūdžių pritaikymui", kur buvo 

generuojamos ir aptariamos idėjos, kaip pasinaudoti sutelktinio 

finansavimo galimybėmis. 

3. Regiono SVB ir mokyklų bibliotekos bei jų aptarnaujamos 

bendruomenės dalyvavo kultūros ir kultūrinės edukacijos, skaitymo 

skatinimo, medijų ir informacinio raštingumo projektų ir programų 

veiklose („Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, 

„Stotelė - hiphopas“, „Erdvė reikštis“, „Sutelktinis finansavimas - 

idėjoms ir bendradarbiavimui“, „Gražinos Didelytės kūrybinio 

palikimo aktualizavimas“, „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" 

projektas „Mistinė pažintis“, programos „Vasara su knyga", 

„Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų 

ugdymo veiklas bibliotekose“ ir „Knygos pristatymo konkursas“)

II. Skaitmeninimas:

1.Per metus, kaip ir planuota, suskaitmeninta 200 kultūros paveldo 

objektų. Visi objektai pateikti į eksportavimo sistemą, bet, 2022 m. 

vasarį startavus naujai epaveldas.lt versijai, vis dar nėra techninės 

galimybės jų publikuoti. VEPIS sistemoje prieinamų kultūros 

paveldo objektų skaičius liko toks, koks buvo 2021 m. pabaigoje. 

2.  Skaitmeninimo centro paslaugomis naudojosi 5 regiono SVB. 

Kad visas regiono viešąsias bibliotekas pasiektų aktuali informacija 

apie skaitmeninimo politiką, tendencijas, naujoves, buvo parengti ir 

regiono SVB skaitmeninimo specialistams išsiųsti 2 naujienlaiškiai 

skaitmeninimo temomis

32 15,63

Projektuose (programose), 

kurių tikslinė grupė yra 

nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, 

dalyvavusių savivaldybių 

viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100

2022 m. vasarį startavus naujai 

epaveldas.lt versijai, į epaveldas.lt 

ruošiamų objektų metaduomenims 

naudojamas bendras bibliografinių įrašų 

identifikatorius, su pradžia LIBIS0000... 

(nebeliko bibliotekų siglų, leidžiančių 

identifikuoti, kuriai bibliotekai objektas 

priklauso). Dėl šios priežasties negalime 

pateikti suskaitmenintų objektų, kuriems 

metaduomenys suskurti atnaujinus VEPIS 

sistemą, peržiūrų skaičiaus ir peržiūrų 

skaičiaus, tenkančio vienam objektui

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.) 



Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų, 

kurios naudojasi apskrities 

viešosios bibliotekos 

skaitmeninimo kompetencijų 

centro paslaugomis, dalis (proc.)

38,5 38,46 100% 5

215

209

24070

43303

3568

3696

2013

2666

24,2

Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose 

duomenų bazėse peržiūrėtų 

turinio vienetų skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais 

metais (proc.)

3632%

32,44 134%

Ataskaitiniais metais intensyviai 

komunikuota su duomenų bazes 

administruojančiais regiono bibliotekų 

specialistais raginant juos viešinti 

informacijos paieškos duomenų bazėse 

galimybes. Organizuoti nuotoliniai 

mokymai, grupinė konsultacija, dalintasi  

pažangia patirtimi duomenų bazių 

administravimo, informacijos paieškos 

klausimais

Sudarytų nacionalinės 

retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais 

metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities 

viešajai bibliotekai]

2,2 79,90

II. Skaitmeninimas:

1.Per metus, kaip ir planuota, suskaitmeninta 200 kultūros paveldo 

objektų. Visi objektai pateikti į eksportavimo sistemą, bet, 2022 m. 

vasarį startavus naujai epaveldas.lt versijai, vis dar nėra techninės 

galimybės jų publikuoti. VEPIS sistemoje prieinamų kultūros 

paveldo objektų skaičius liko toks, koks buvo 2021 m. pabaigoje. 

2.  Skaitmeninimo centro paslaugomis naudojosi 5 regiono SVB. 

Kad visas regiono viešąsias bibliotekas pasiektų aktuali informacija 

apie skaitmeninimo politiką, tendencijas, naujoves, buvo parengti ir 

regiono SVB skaitmeninimo specialistams išsiųsti 2 naujienlaiškiai 

skaitmeninimo temomis

III. Dokumentų fondas:

1. Nuo 2022 metų spalio 1 d. atnaujinta knygų dalijimosi tarp šalies 

bibliotekų paslauga sudarė sąlygas vartotojams norimą dokumentą 

iš kitos bibliotekos atsisiųsti nemokamai, ir tai turėjo įtakos TBA 

paslaugos populiarumo padidėjimui metų pabaigoje. Iš kitų 

bibliotekų priimta daugiau užklausų, negu planuota - 107%, o jų 

įvkdyta - 110 %. 

2. Pastebėjus dažnesnę specialistų kaitą regiono SVB, daugiau 

dėmesio skirta naujų darbuotojų mokymams administruoti 

duomenų bazes, atlikti jose informacijos paiešką, viešinti 

informacijos paieškos galimybes, pasirenkant tinkamus 

komunikacijos kanalus. Organizuoti 3 nuotoliniai mokymai, 

duomenų bazes administruojantiems specialistams teikta grupinė 

nuotolinė konsultacija, suteikta 20 individualių konsultacijų. 

Regiono SVB ataskaitiniais metais peržiūrėtų turinio vienetų 

padaugėjo 80%. 

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 ISBN agentūros duomenis 2022 m. 

registruota 3568 dokumentų, kuriuos KAVB turėjo surinkti iš leidėjų.

4. Rengiant nustatytą nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 

dalį, tęstas 1920-1923 m. lietuviškų periodinių leidinių publikacijų 

analizinių bibliografinių įrašų sudarymas. Nacionalinės 

bibliografijos duomenų bazei sudaryta 7 % daugiau, negu planuota, 

analizinių bibliografinių įrašų, nustatyti jų reikšminiai žodžiai, 

parašytos anotacijos

97Lietuvos publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo surinkimo 

pilnumas (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities 

viešajai bibliotekai]

Metų pradžioje be trikdžių pradėjus veikti 

modernizuotos LIBIS  Katalogavimo 

moduliui, spartintas bibliografinių įrašų 

kūrimas, norint pasiekti 2021 m. 

suplanuotą bibliografinių įrašų, kurių 

sudaryti nebuvo galima dėl LIBIS trikdžių, 

skaičių. Tuo tikslu nacionalinės 

retrospektyvios bibliografijos rengėjų 

grupė buvo papildyta dar vienu specialistu

103,59 107% Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių skaičius 

(vnt.)

Per tarpbibliotekinį 

abonementą įvykdytų užklausų 

dalis (proc.)

95 97,21 102%

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojosi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo centro paslaugomis, 

skaičius (vnt.)

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų 

skaičius (vnt.)

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų užklausų 

skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičius praėjusiais 

ataskaitiniais metais (vnt.)

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus 

pavadinimų skaičius (vnt.)

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius praėjusiais ataskaitiniais 

metais (vnt.)

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius (vnt.)
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724 161% Bibliotekai bendradarbiaujant su išsėtinės 

sklerozės draugija OREMUS paaiškėjo jos 

narių poreikis išmokti naudotis planšete. 

Papildomai  organizuoti 3 mokymai, 

kuriuose dalyvavo 50 asmenų. Taip pat, 

papildomai organizuoti MIR mokymai, 

sulaukę gausaus dalyvių skaičiaus

Apmokytų gyventojų skaičius 

(žm.), iš jų:

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

2039 6037

191% 2021 m. buvo stebimas virtualių mokymų 

poreikio sumažėjimas, tačiau 2022 m. 

pradžioje kilus karui Ukrainoje, tapo itin 

aktualios medijose skelbiamos 

informacijos suradimo, jos vertinimo bei 

atsparumo dezinformacijai mokymų 

temos. Į neplanuotus medijų ir 

informacinio raštingumo mokymus  

gyventojai aktyviai registravosi ir gausiai 

juose dalyvavo

2022 m. pradžioje kilus karui Ukrainoje ir iš 

karo zonos pasitraukusias šeimas priėmus 

Kaune, įsitraukta į vaikų užimtumo 

organizavimo iniciatyvas. Papildomai 

surengta 31 edukacija. Bibliotekos 

Edukacijų erdvėje ukrainiečiams sudaryta 

galimybė individualiems užsiėmimams 

palikti vaikus, galimybe pasinaudojo ne 

viena šeima.

Bibliotekos partneriai aktyviai kvietė 

dalyvauti miesto  Kultūros mugėje,  

„Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" 

renginiuose. Baltijos kelio 33-ųjų metinių 

paminėjimo renginyje biblioteka 

organizavo net 6 temines edukacijas (259 

dalyviai)  

Virtualių medijų ir informacinio raštingumo 

mokymų dalyvių skaičius (žm.)

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

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  8 galimas dėtyti tiek auditorijoje, tiek ir nuotoliniu 

būdu („Vaizdaus turinio kūrimas su Canva"; „Naudingos nuorodos 

ir mobilios programėlės sveikatinimo tema"; „Elektroninės valdžios 

paslaugos";  „Prekyba - apsipirk ir atsiskaityk sumaniai"; „Microsoft 

Office Excel ir Google kaičiuoklės galimybės"; „Būk saugus 

internete"; „Tinklalaidžių era: ką ir kur klausyti?" ir kt.). Tačiau 

aktyviai buvo dėstomos 6 bibliotekos andragogų parengtos 

virtualios programos. Iš viso mokymai gyventojams organizuoti 

pagal 23 parengtas ir/ar pritaikytas mokymų programas . 

Prasidėjus karui Ukrainoje, ypač aktualios tapo medijų ir 

informacinio raštingumo, informacijos sklaidos kanalų, medijų, 

informacijos patikimumo vertinimo temos. Bendradarbiaujant su 

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojais, organizuotas nuotolinių 

mokymų ciklas „Išdrįsk žinoti – medijų raštingumo galia“ 

visuomenės atsparumo dezinformacijai temomis. Šiuose 

mokymuose dalyvavo 127 klausytojai - 70 % visų nuotolinių 

mokymų dalyvių.   

2. Regiono SVB bendruomenėms, tenkinant įvairių tikslinių 

vartotojų grupių (vaikų, senjorų, asmenų, turinčių negalią, šeimų ir 

kt.) kultūrinės edukacijos poreikius, pasiūlytos 28 edukacinių 

užsiėmimų temos, iš kurių 15 temų skirta Kultūros paso 

edukacijoms. Iš viso, KAVB edukatoriai pravedė 326 (planuoti 138) 

užsiėmimus, iš  kurių 121 (37 %) vesti išvykus į kitas institucijas ar 

atviras masinių renginių (mugių, minėjimų) vietas. Edukacijos 

vestos beveik 3 kartus didesniam negu planuota (2039) dalyvių 

skaičiui. Jau kovo mėn. biblioteka prisijungė prie organizacijos 

„Gelbėkit vaikus" kvietimo ir pradėjo vesti edukacijas rusų ir anglų 

kalbomis vaikams iš Ukrainos „Kauno  pabėgėlių registracijos ir 

paskirstymo centre",  Kauno kultūros centre „Tautos namai", vėliau, 

prisijungus ir prie LRT projekto „Tūkstantmečio vaikai" inciatyvų, 

edukacijos vestos Vytauto Didžiojo universitete bei kultūros centre 

Girstutis.Taip pat, vesti edukaciniai užsiėmimai Kauno užimtumo 

tarnyboje, Kauno arkivyskupijos Šeimos centre. Per 3 mėnesius 

pravesta 31 edukacija, kuriose dalyvavo virš 600 ukrainiečių 

Virtualiu būdu apmokytų 

gyventojų skaičius (žm.)

95

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių skaičius 

(žm.), iš jų:

Virtualių skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių 

skaičius (žm.)

Medijų ir informacinio raštingumo mokymų dalyvių 

skaičius (žm.), iš jų:

Virtualių kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų skaičius 

(vnt.), iš jų:

Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si) 

programų skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 

dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, 

skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)
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I. Paslaugos:

 1. Gerinant vartotojams teikiamų paslaugų kokybę ir jų 

prieinamumą, sukurtos ir atnaujintos e-paslaugos ir produktai: į 

naują platformą perkeltas el.žinyno „Žymūs Kauno žmonės" turinys, 

naujoji žinyno versija parengta skelbimui; kartu su partneriais 

sukurtas virtualus žaidimas „Draugoteka", vykdant projekto 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“; pradėta 

teikti leidinių pagal individualius poreikius rekomendavimo 

paslauga „Bibliotekininkas rekomenduoja", parengta virtuali 

paroda „Modernizmo kodas: K. Donelaičio gatvė“ . Startavus 

atsinaujinusiam portalui epaveldas.lt, iš LNB sulaukta kvietimo 

prisidėti ne tik prie paveldo objektų skaitmeninimo, bet ir kito 

turinio  produktų (virtualios parodos, tinklaraščiai, žemėlapiai) 

kūrimo. Epaveldas.lt portalui parengtas virtualus maršrutas „Kauno 

memorialiniai muziejai“, tinklaraštis „Kaunas miesto fotografų 

akimis“ ir  „Lazdynų Pelėda“.    

2. Įgyvendinant projektą  „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo 

skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui 

su aplinka“, pagamintos specialios knygų, skirtų paauglių 

psichosocialinėms problemoms spręsti, lentynos. 

3. Ataskaitinių metų eigoje mokiniai galėjo rinktis iš 15 į Kultūros 

paso paslaugą įtrauktų programų. 11 programų buvo siūloma 

2021/2022 mokslo metams, o 2022/2023 mokslo metais buvo 

pateiktos 4 naujos ir tęsiamos 5 anksčiau parengtos progamos. Per 

metus pravestos 33 Kultūros paso edukacijos, kuriose dalyvavo 711 

mokinių. Populiariausios edukacijos - „Skaitymai ir įsegamų 

ženkliukų dirbtuvės" (10 edukacijų 285 mokiniams), „Pažink 

popieriaus istoriją ir sužinok kaip jį išsaugoti" (7 edukacijos 140 

mokinių). 

4. Tęsiama „Biblioteka visiems" iniciatyva, kuria siekiama sukurti 

kuo platesnį Lietuvos viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų, 

pritaikytų skirtingų poreikių turintiems lankytojams, spektrą. 

Vykdyta plati viešinimo kampanija visuomenei, akcentuojant 

galimybes naudotis grafine teksto interpretavimo įranga 

Boardmaker, skaitymo balsu įrenginiu Bruno, Brailio spausdintuvu, 

sensoriniais rinkiniais. Naudojant programinę įrangą Boardmaker 

sukurta specializuotų komunikacinių kortelių spausdinimo 

paslauga, skirta asmenims, turintiems bendravimo, elgesio ar kitų 

sutrikimų. Parengti pavyzdiniai komunikacinių kortelių rinkiniai 

regiono SVB, kviečiant naudotis šia paslauga SVB bendruomenes. 

Surengta 4,5 kartus daugiau, negu planuota, edukacinių 

užsiėmimų,  kuriuose dalyvavo 319 asmenų, turinčių negalią. 

Didinant paslaugų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems 

vartotojams, šiuo metu siūlome 23 paslaugas , iš jų – 9 virtualias

5 8

Parengtos 5 virtualių edukacijų temos, 

tačiau tiek suaugusieji, tiek mokiniai 

dažniausiai rinkosi edukaciniuose 

renginiuose dalyvauti gyvai

160%Sukurtų naujų paslaugų skaičius 

(vnt.)

2022 m. vasarį startavus atnaujintam 

portalui epaveldas.lt su naujomis 

funkcijomis, biblioteka sulaukė LNB 

kvietimo prisidėti prie portalo plėtojimo ir 

aktualizavimo, rengiant virtualias parodas, 

tinklaraščius, žemėlapius. Reaguodama į 

prašymą, biblioteka neplanuotai sukūrė 

įvairių produktų portalui

Viena iš virtalių lankytojų mažėjimo 

priežasčių yra ta, kad bibliotekos paslaugų 

vartotojai dokumentus užsako tiesiogiai 

jungdamiesi prie portalo ibiblioteka.lt, 

nebeatlieka dokumentų paieškos iš 

bibliotekos svetainės, kurioje patalpinta 

nuoroda į Jungtinį katalogą. Taip pat, 

žymiai sumažėjo virtualių skaitmeninio 

raštingumo mokymų, edukacinių 

užsiėmimų poreikis

278158

Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

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  8 galimas dėtyti tiek auditorijoje, tiek ir nuotoliniu 

būdu („Vaizdaus turinio kūrimas su Canva"; „Naudingos nuorodos 

ir mobilios programėlės sveikatinimo tema"; „Elektroninės valdžios 

paslaugos";  „Prekyba - apsipirk ir atsiskaityk sumaniai"; „Microsoft 

Office Excel ir Google kaičiuoklės galimybės"; „Būk saugus 

internete"; „Tinklalaidžių era: ką ir kur klausyti?" ir kt.). Tačiau 

aktyviai buvo dėstomos 6 bibliotekos andragogų parengtos 

virtualios programos. Iš viso mokymai gyventojams organizuoti 

pagal 23 parengtas ir/ar pritaikytas mokymų programas . 

Prasidėjus karui Ukrainoje, ypač aktualios tapo medijų ir 

informacinio raštingumo, informacijos sklaidos kanalų, medijų, 

informacijos patikimumo vertinimo temos. Bendradarbiaujant su 

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojais, organizuotas nuotolinių 

mokymų ciklas „Išdrįsk žinoti – medijų raštingumo galia“ 

visuomenės atsparumo dezinformacijai temomis. Šiuose 

mokymuose dalyvavo 127 klausytojai - 70 % visų nuotolinių 

mokymų dalyvių.   

2. Regiono SVB bendruomenėms, tenkinant įvairių tikslinių 

vartotojų grupių (vaikų, senjorų, asmenų, turinčių negalią, šeimų ir 

kt.) kultūrinės edukacijos poreikius, pasiūlytos 28 edukacinių 

užsiėmimų temos, iš kurių 15 temų skirta Kultūros paso 

edukacijoms. Iš viso, KAVB edukatoriai pravedė 326 (planuoti 138) 

užsiėmimus, iš  kurių 121 (37 %) vesti išvykus į kitas institucijas ar 

atviras masinių renginių (mugių, minėjimų) vietas. Edukacijos 

vestos beveik 3 kartus didesniam negu planuota (2039) dalyvių 

skaičiui. Jau kovo mėn. biblioteka prisijungė prie organizacijos 

„Gelbėkit vaikus" kvietimo ir pradėjo vesti edukacijas rusų ir anglų 

kalbomis vaikams iš Ukrainos „Kauno  pabėgėlių registracijos ir 

paskirstymo centre",  Kauno kultūros centre „Tautos namai", vėliau, 

prisijungus ir prie LRT projekto „Tūkstantmečio vaikai" inciatyvų, 

edukacijos vestos Vytauto Didžiojo universitete bei kultūros centre 

Girstutis.Taip pat, vesti edukaciniai užsiėmimai Kauno užimtumo 

tarnyboje, Kauno arkivyskupijos Šeimos centre. Per 3 mėnesius 

pravesta 31 edukacija, kuriose dalyvavo virš 600 ukrainiečių 

V. Apsilankymai:

1. Biblioteka teikė Kauno ir Marijampolės apskričių  gyventojams 

aktualias mokymosi visą gyvenimą, saviraišką ir bendrakūrystę 

skatinančias paslaugas, užtikrindama kokybišką informacinių, 

edukacinių ir kultūrinių paslaugų teikimą. Bibliotekos dalyvavimas 

įvairiose akcijose, bendrose inciatyvose, gausus kultūros ir 

informacinių renginių pasirinkimas didino bibliotekos žinomumą. 

Tai ypač svarbu bibliotekos modernizacijos metu laikinai vartotojų 

aptarnavimo veiklas perkėlus į Donelaičio g. 8 pastatą. Fizinių 

lankytojų aptarnauta 107 788, t. y. 116 % planuoto (93000) 

skaičiaus. Virtualių apsilankymų planuota 245 000, tačiau jų 

sumažėjo tečdaliu (32%) iki 170 370. Iš esmės virtualių apsilankymų 

skaičius beveik grįžo į 2019-uosius ikipandeminius metus, kuomet jų 

buvo 179 669. 2020-2021 m. pandeminiais metais didžioji dalis 

bibliotekos paslaugų buvo persikėlę į virtaulią erdvę, o 2022 m. 

vartotojai jau daugiau rinkosi fizines bibliotekos paslaugas. 

Aptarnaujant vartotojus pastebėta, kad jie informacijos paiešką ir 

dokumentų užsakymą dažniau atlieka tiesiogiai jungdamiesi prie 

portalo ibiblioteka.lt, o ne iš bibliotekos interneto svetainės

Bendras lankytojų skaičius (žm.) 341485 81%

240 Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Lankytojų skaičius (žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose renginiuose 

skaičius (vnt.) 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

11 15 136% 33 Baigiantis mokslo metams mokiniai galėjo 

rinktis iš 11 programų, o naujų metų 

pradžioje įtrauktos 4 naujos programos

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

20 23 115% Ataskaitiniais metais, atsižvelgiant į 

išsakytus asmenų su įvairia negalia 

poreikius ir jų galimybes naudotis 

bibliotekos paslaugomis, pritaikytos 

papildomos 3 edukacinės programos

I. Paslaugos:

 1. Gerinant vartotojams teikiamų paslaugų kokybę ir jų 

prieinamumą, sukurtos ir atnaujintos e-paslaugos ir produktai: į 

naują platformą perkeltas el.žinyno „Žymūs Kauno žmonės" turinys, 

naujoji žinyno versija parengta skelbimui; kartu su partneriais 

sukurtas virtualus žaidimas „Draugoteka", vykdant projekto 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“; pradėta 

teikti leidinių pagal individualius poreikius rekomendavimo 

paslauga „Bibliotekininkas rekomenduoja", parengta virtuali 

paroda „Modernizmo kodas: K. Donelaičio gatvė“ . Startavus 

atsinaujinusiam portalui epaveldas.lt, iš LNB sulaukta kvietimo 

prisidėti ne tik prie paveldo objektų skaitmeninimo, bet ir kito 

turinio  produktų (virtualios parodos, tinklaraščiai, žemėlapiai) 

kūrimo. Epaveldas.lt portalui parengtas virtualus maršrutas „Kauno 

memorialiniai muziejai“, tinklaraštis „Kaunas miesto fotografų 

akimis“ ir  „Lazdynų Pelėda“.    

2. Įgyvendinant projektą  „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo 

skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui 

su aplinka“, pagamintos specialios knygų, skirtų paauglių 

psichosocialinėms problemoms spręsti, lentynos. 

3. Ataskaitinių metų eigoje mokiniai galėjo rinktis iš 15 į Kultūros 

paso paslaugą įtrauktų programų. 11 programų buvo siūloma 

2021/2022 mokslo metams, o 2022/2023 mokslo metais buvo 

pateiktos 4 naujos ir tęsiamos 5 anksčiau parengtos progamos. Per 

metus pravestos 33 Kultūros paso edukacijos, kuriose dalyvavo 711 

mokinių. Populiariausios edukacijos - „Skaitymai ir įsegamų 

ženkliukų dirbtuvės" (10 edukacijų 285 mokiniams), „Pažink 

popieriaus istoriją ir sužinok kaip jį išsaugoti" (7 edukacijos 140 

mokinių). 

4. Tęsiama „Biblioteka visiems" iniciatyva, kuria siekiama sukurti 

kuo platesnį Lietuvos viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų, 

pritaikytų skirtingų poreikių turintiems lankytojams, spektrą. 

Vykdyta plati viešinimo kampanija visuomenei, akcentuojant 

galimybes naudotis grafine teksto interpretavimo įranga 

Boardmaker, skaitymo balsu įrenginiu Bruno, Brailio spausdintuvu, 

sensoriniais rinkiniais. Naudojant programinę įrangą Boardmaker 

sukurta specializuotų komunikacinių kortelių spausdinimo 

paslauga, skirta asmenims, turintiems bendravimo, elgesio ar kitų 

sutrikimų. Parengti pavyzdiniai komunikacinių kortelių rinkiniai 

regiono SVB, kviečiant naudotis šia paslauga SVB bendruomenes. 

Surengta 4,5 kartus daugiau, negu planuota, edukacinių 

užsiėmimų,  kuriuose dalyvavo 319 asmenų, turinčių negalią. 

Didinant paslaugų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems 

vartotojams, šiuo metu siūlome 23 paslaugas , iš jų – 9 virtualias

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)



2

4

150% Neplanuotai sulaukta kvietimo prisijungti 

prie KTU projekto  „LibOCS: University 

libraries strengthening the academia-

society connection through citizen science 

in the Baltics“. Laimėta Erasmus+ 

mobilumo akreditacija bibliotekos 

andragogų ir edukatorių kompetencijoms 

ugdyti

II. Tarptautiškumas:

1.  2022 m.buvo sėkmingai įgyvendinami 2 tarptautiniai projektai. 

Programos „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" projekto 

„Mistinė pažintis" metu miesto gyventojai ir svečiai turėjo galimybę 

pasinerti į neįtikėtinus literatūrinius susitikimus neįtikimiausiose 

vietose, sužadinti pojūčius, surasti pamirštą arba dar neatrastą 

literatūrą. Laimėta „Erasmus+“ akreditacija suaugusiųjų švietimo 

srityje bibliotekos andragogų ir edukatorių kompetencijoms ugdyti. 

Partnerio teisėmis dalyvauta 4 tarptautiniuose projektuose. 

Sėkmingai pradėtas įgyvendinti 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. Aktyviai įsijungta į Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuoto projekto 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ veiklas 

kartu su PAVB, KLAVB ir partneriais iš Norvegijos. Kauno 

technologijos universitetas (KTU) ir užsienio partneriai pakvietė 

prisijungti prie „Erasmus+" projekto apie atvirąjį ir piliečių mokslą 

bei šių veiklų suaktyvinimą Baltijos šalyse  „LibOCS: University 

libraries strengthening the academia-society connection through 

citizen science in the Baltics“. Biblioteka atsakinga už informacijos 

sklaidą apie projekto veiklą ir rezultatus

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant biblioteka, 

skaičius (vnt.)

4 6 Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

biblioteka, skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

kuriuose dalyvauja (-o) biblioteka, skaičius (vnt.)



60

153

33

47

Organizuojant miesto bendruomenių 

akcijas bei renginius, biblioteka sulaukė 

aktyvaus partnerių kvietimo juose 

dalyvauti. Ypač aktyvus buvo įvairių sričių  

partnerių susidomėjimas ir įsitraukimas  į 

programos „Kaunas -  Europos kultūros 

sostinė 2022" bibliotekos įgyvendinamo 

projekto "Mistinė pažintis" veiklas. 

Organizuojant bibliotekos gimtadieniui 

skirtą "Skaitymo rekordo" akciją, prie jos 

aktyviai jungėsi miesto mokyklos. 

Biblioteka aktyviai dalyvavo įvairioms 

organizacijoms organizuojant paramą iš 

Ukrainos atvykusioms šeimoms   

326%III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1.   Kartu su partneriais buvo organizuojami edukaciniai, skaitymo 

skatinimo, mokymosi visą gyvenimą ir socialinės atskirties 

mažinimo renginiai bei akcijos. Bendradarbiavimo rodikliams įtakos 

turėjo gausūs partnerių kvietimai dalyvauti įvairiuose renginuose 

bei akcijose. Bendradarbiauta su daugiau kaip 140 įstaigų.  Ypač 

aktyviai bendradarbiauta, organizuojant ir dalyvaujant programos 

„Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" renginiuose ir akcijose. 

Buvo įgyvendintas projektas „Mistinė pažintis”, kurio metu aktyviai 

bendradarbiauta su Vytauto Didžiojo universitetu, VŠĮ „Pojūčių 

teatru“, Kauno miesto kameriniu teatru, Kauno Šv. arkangelo 

Mykolo (Įgulos) bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia ir 

kt. Dalyvauta partnerių „Kauno menininkų namų“ organizuotoje 

„Kauno kultūros mugėje“, Vytauto didžiojo universiteto Kauno 

Botanikos sode „Kvapų naktyje“, VšĮ „Visos idėjos“ Birštone 

organizuotame diskusijų festivalyje „Būtent!“ ir kt. Į bibliotekos 

gimtadienio renginius ir gimtadienio proga organizuotą skaitymo 

rekordo akciją noriai jungėsi mokyklos. iš viso, įvairios iniciatyvos 

vyko bendradarbiaujant su 19 Kauno miesto ir rajono mokyklų. 

Bendradarbiavimo intensyvumą lėmė ir karas Ukrainoje, nes 

bendra veikla biblioteką, nevyriausybines organizacijas, nuolatinius 

ir naujus partnerius subūrė, teikiant pagalbą iš Ukrainos 

atvykusioms šeimoms, ypač vaikams

Bendradarbiaujant su kitomis 

istaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

90 Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

293



14393

167506

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 

1. Į bibliotekos veiklas savanorius įsitraukti kviečiama, sudarant 

sąlygas savirealizacijai ir naujos patirties įgijimui, suteikiant  

galimybę aktyviai prisidėti, organizuojant įvairias akcijas, renginius, 

kultūrines, edukacines programas ir kt. Ataskaitiniais metais 

savanoriai aktyviai dalyvavo programos „Kaunas - Europos kultūros 

sostinė 2022" veiklose, organizuojant bibliotekos gimtadieniui 

skirtą akciją „Skaitymo rekordas". Pirmą kartą bibliotekoje 

savanoriavo ir tarptautiniai savanoriai iš Ukrainos ir Japonijos, 

organizavę su jų šalių kultūra ir tradicijomis susijusius edukacinius 

renginius

Bibliotekoje ir/ar jos 

renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

18 30 167%  2022 m. buvo didesnis norinčių 

savanoriauti žmonių susidomėjimas KAVB 

veiklomis, įgyvendinant programą „Kaunas 

- Europos kultūros sostinė 2022", 

organizuojant akciją „Skaitymo rekordas"

4 Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius 

(vnt.)

4 100%IV. Rinkodara:

1. Ataskaitiniais metais atlikti 4 lankytojų tyrimai: „Medijų ir 

informacinis raštingumas Kauno regiono bibliotekose" (regioninis), 

projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ 

poveikio vertinimas", apimantis Kauno, Panevėžio ir Klaipėdos 

apskričių viešosioms bibliotekoms priskirtų SVB lankytojus; 

bibliotekos veiklos vertinimui skirti „KAVB svetainės tyrimas" bei 

„Lankytojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas". Lankytojų 

pasitenkinimo paslaugomis bendras vertinimas 9,1 balo yra 

didžiausias nuo 2017 m.,  KAVB turi beveik 80 proc. rėmėjų, kurie 

yra patenkinti bibliotekos paslaugomis ir linkę ją rekomenduoti 

kitiems, - rekomendavimo indeksas 2022 m.  yra 75 proc. 

 2. Ataskaitiniais metais socialinių tinklų sekėjų skaičius viršijo 

lūkesčius. Jų biblioteka turi 14 393 arba 106 % planuoto skaičiaus, o 

lyginant su 2021 m. jų padaugėjo net 13%. 

3. Virtualių apsilankymų bibliotekos interneto svetainėse, lyginant 

su 2021 m., sumažėjo 29 %. 2022 m. vartotojai jau daugiau rinkosi 

fizines bibliotekos paslaugas. Taip pat, aptarnaujant vartotojus 

pastebėta, kad jie informacijos paiešką ir dokumentų užsakymą 

dažniau atlieka tiesiogiai jungdamiesi prie portalo ibiblioteka.lt, o 

ne iš bibliotekos interneto svetainės

Atliktų lankytojų tyrimų 

skaičius (vnt.)



202

202

51

150

151

5

17

2754235

2149731

0,34 100%Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

I. Personalo valdymas:

1.  Organizuota žmogiškųjų išteklių atranka į atsiradusiais laisvas 

pareigybes. Per 2022 m. Valstybės tarnybos informacinėje 

sistemoje paskelbti ir organizuoti 4 konkursai į pareigybes, kurioms 

rengiamas konkursas (į konkursines pareigybes, laimėjus konkursą, 

priimti dirbti 3 vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai ir 1 

specialistas). Taip pat, sudaryta 19 darbo sutarčių su darbuotojais, 

užimančiais nekonkursines pareigybes.

2. Atlikus bibliotekai nustatytų veiklos vertinimo kriterijų faktinių 

reikšmių analizę, jos pagrindu  parengtas veiklos planas ir 

nustatytos darbuotojų metinės užduotys 2022 metams. 

3. Atlikti darbuotojų metinės veiklos vertinimai ir 2022 metams nuo 

2022-03-01 iki kito kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto 

sprendimo įsigaliojimo dienos darbuotojams nustatyti  vertinimo 

išvadoje tiesioginio vadovo pasiūlyto dydžio pareiginės algos 

kintamosios dalies dydžiai. 

4. Atsižvelgiant į nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusius 2017 m. 

sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimus bei vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos gauta informacija dėl KAVB  

biudžeto asignavimų, nuo 2022-01-01 peržiūrėti ir, atsižvelgiant į 

administracijos padalinių vadovų siūlymus, padidinti darbuotojų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Dėl pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo pakeistos 158 

darbuotojų darbo sutartys.                                              

 5. Vadovaujantis aktualios redakcijos 2020-04-03 įsakymu Nr. V-45 

KAVB veiklos pertvarkymo planu 2020-2023 m., įgyvendinti planuoti 

KAVB struktūriniai pokyčiai - sujungus Komplektavimo ir 

Katalogavimo skyrius, nuo 2023-01-01 įkurtas Informacijos išteklių 

formavimo skyrius. Dėl šių struktūrinių pokyčių 2022 metais 

darbuotojams pateikti 28 pasiūlymai keisti darbo sutarties sąlygas 

ir 3 įspėjimai apie darbo sutarčių nutraukimus. Vadovaujantis KAVB 

vykdomais struktūriniais pokyčiais, pakeista 30 darbuotojų darbo 

sutarčių   

0,34

Žmogiškieji ištekliai

100%10,88 10,88

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

99 Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

98 99%

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), 

iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)



Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

84,2 86,14 102% 174

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

35,3 27,85 79% 5625 Planavimo klaida (išlaidos kvalifikacijai 

buvo planuotos  konkrečiam suplanuotam 

darbuotojų kiekiui, o ne visoms 

patvirtintoms pareigybėms)

21980

0

632

0

88910

1938

500

106%Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)

22000 22612 103%

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

86000

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Ataskaitiniais metais buvo teikiamos paslaugos pagal sudarytas 

paslaugų teikimo sutartis, ilgesnes nei 1 mėn. laikotarpiui, bei  

mokamas bibliotekos paslaugas.

2. Biblioteka, siekdama pritraukti papildomas lėšas, įvairiems 

fondams teikė 13 projektų paraiškų, iš kurių parama skirta 6 

projektams (BĮ Lietuvos kultūros tarybos, Erasmus+). Tačiau vykdyti 

ir anksčiau laimėti bei partnerio teisėmis įgyvendinami projektai. 

Nemažą 2022 m. gautų lėšų dalį sudarė lėšos tarptautiniams 

projektams vykdyti: KAVB darbuotojų mobilumui pagal „Erasmus+“ 

akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje, „Creating a new meaning 

in language education for senior learners“ (Erasmus+ strateginės 

partnerystės), „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ 

(Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

finansavimas). Taip pat, lėšos skirtos programos „Kaunas - Europos 

kultūros sostinė 2022“ KAVB vykdytiems projektams „Mistinė 

pažintis“ ir „Žvėries brolija“ bei Lietuvos kultūros tarybos 

finansuotiems projektams įgyvendinti

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1.Kvalifikacijos kėlimo mokymų turinys buvo nukreiptas  

šiuolaikiniam informacijos specialistui reikalingų profesinių ir 

bendrųjų kompetencijų ugdymui, užtikrinant įgytų žinių 

panaudojimą tiek bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės gerinimui, 

tiek regiono bibliotekų specialistų konsultavimui bei jų 

kompetencijų ugdymui. Kvalifikaciją kėlė 174 darbuotojai 1248 

kartus

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas 

(eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

91348



16479

431,98

431,98

0

0

0

139900

12000

7,1 8,27 86%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 investicijų projektus ir didesnę dalį bibliotekos 

veiklų bei administracinį darbą atliekančio personalo iškrausčius iš 

rekonstruojamo pastato Radastų g. 2, su valstybės įmone Turto 

bankas sudarytos sutartys dėl patalpų nuomos pagrindinėms 

įstaigos funkcijoms vykdyti:

- 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;

- 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.

Pakilus elektros ir šildymo kainoms, buvo nuspręsta optimizuoti 

energetinių išteklių sąnaudas, todėl darbo vietos iš L.Sapiegos g. 12 

pastato buvo perkeltos į Donelaičio g. 8 pastatą bei 

nerekonstruojamą pastato Radastų g. 2 dalį. Nekilnojamojo turto 

nuomos sutartis Nr. 20-S4-708, pasirašyta su Valstybės įmone Turto 

bankas, nutraukta nuo 2022-11-30

Turtas
Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Ženkliai pakilus elektros ir šildymo 

kainoms, padidėjo įstaigos patikėjimo teise 

valdomų ir iš Turto banko nuomojamų 

patalpų išlaikymo išlaidos

Įstaigos valdomų ar naudojamų 

pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / 

ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų 

pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)
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II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Įstaigoje naudojami 2 tarnybiniai lengvieji automobiliai: BMW ir 

Citroen Jumpy, kurių  abiejų nusidėvėjimas - 100 proc.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

2500 3039,50 82%

Tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam 

nuvažiuotam kilometrui (eurai)

0,4 86%

44,27 71% Dėl rangos darbų sutarties kainos 

perskaičiavimo (indeksavimo) proceso, 

buvo nesuderinti darbų atlikimo aktai už 

2022 m. lapkričio bei gruodžio mėn. 

Už dalies baldų pirkimą, paskelbtą 2022 m., 

įvykdžius visas pirkimo procedūras, 

laimėjusiam tiekėjui bus mokama 2023 m.

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Investicijų projekto „Bibliotekos pastato, esančio 

Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant 

energijos vartojimo efektyvumą“  bendra vertė 

(eurai)

Padidėjo kurui skirtos išlaidos dėl pakilusių 

kuro kainų. Taip pat, dėl bibliotekos 

pastato Radastų g. 2 modernizavimo 

bibliotekos veikloms pasiskirsčius per 4 

pastatus, padidėjo kuro sąnaudos 

pristatant leidinius vartotojams į jų 

aptarnavimo vietą K.Donelaičio g. 8 

pastate iš kituose pastatuose saugomų ar 

tvarkomų dokumentų fondų

0,47

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, 

Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo 

efektyvumą“  (eurai)

I. Projektų valdymas:

1. Vadovaujantis KAVB ir UAB „Neostata“ (toliau - Rangovas) 2021-

09-30 statybos rangos darbų sutartimi Nr. VP-34 (toliau - Sutartis) 

ir suderintu su Rangovu darbų atlikimo planu, 2022 metų eigoje 

intensyviai buvo vykdomi pastato Radastų g. 2 rekonstrukcijos 

darbai, iš viso pasirašyta 10 atliktų darbų aktų.

2. KAVB ir Rangovas 2022-12-12 pasirašė papildomą susitarimą 

prie Sutarties Nr. 1 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo 

(indeksavimo). 

3. Pritarus CPVA, KAVB ir Rangovas 2022-12-13 pasirašė papildomą 

susitarimą prie Sutarties Nr. 2 dėl papildomų darbų atlikimo. 

4. Parengti 4 dokumentų paketai viešojo pirkimo konkursams dėl 

dalies įrangos ir baldų pirkimo, 2022-12-28 paskelbtas 1 viešojo 

pirkimo konkursas dalies baldų įsigijimui Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje

Investicijų projekto 

„Bibliotekos pastato, esančio 

Radastų g. 2, Kaunas, 

atnaujinimas, didinant 

energijos vartojimo 

efektyvumą“  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

51,37 56,23 109%

Investicijų projekto  „Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos 

modernizavimas“  

įgyvendinimo pažanga (proc.)

Investicijų projekto  „Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos modernizavimas“  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą  „Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

modernizavimas“  (eurai)

62,57

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

Investicijų projektai

Kadangi įstaigoje naudojamų automobilių 

nusidėvėjimas - 100 proc., metų eigoje 

iškilo didesnis negu planuota remonto 

poreikis, todėl padidėjo automobilių 

remontui skirtos išlaidos
Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)


