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KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS 

. skaičius, tūkst. 

l(a,tih'llka kriterijų R-03-
ViešlŲŲ 

I bi,;Ii"teĮ:ų lankytojų 
IskGličil's (tukst.) 

ISI 

Gorelčenkicnė, paslaugų 

Iskyri:lUsvedėja~ Daina Bandaravičiūtė, Elekrtroninės 
I informaci;,)s skaityklos vyriaus. bibliotekininkė, Stasė 
ĮJomanti<,nė, Meno leidinių skyriaus vedėja, Jūratė 
[Stipillaitė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja, Aušra 
IKarp,inskicnė, Pagrindinės saugyklos skyriaus vedėja, 

Puzerauskicnė, Periodikos skyriaus vedėja, 

I ~"~U'd Stukienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 
,vcuc,a, Marytė Vyšniauslienė Skaitytojų aptarnavimo 
Isk.vriaus l.e.p.ved~ja, J,oreta Artmonaitė, Vaikų 
lliteratūn)Sskyriaus vedėja, Rimanta Tamoliūnicnė, 

I K.11ltU'roS renginių vadovė 

PATVIRTINTA 

Lietuvos ResP':lblikos k~tūros ministro r. 
20I3m. ~ '/ d.įsakymuN~~ -JAJ 



Virtualių apsilankymų 

bibliotekoje skaičius, 
tūkst. (atitinka kriterijų 
R-03-03-0 1-02) 

Sukaupta dokumentų 
bibliotekoje (dokumentų 
vnt. 1000 gyventojų) 
(atitinka kriterijų R-03-
03-01-03 Sukaupta 
dokumentų viešosiose 
bihliotekose (dokumentų 
vnt. 1000 gyventoj7j) 

305 

2503 

Veronika Gorelčenkienė, Informacinių paslaugų 
skyriaus vedėja, Stasė Jomantienė, Meno leidinių 
skyriaus vedėja, Jūratė Stipinaitė, Muzikos leidinių 
skyriaus vedėja, Regina Stukienė, Senųjų ir retų 
spaudinių skyriaus vedėja, Loreta Artmonaitė, Vaikų 
literatūros skyriaus vedėja, Rimanta Tamoliūnienė, 
Kultūros renginių vadovė, Edita Urbonavičienė, 
vyresn. bibliotekininkė, Gina Poškienė, Elektroninių 
paslaugų diegimo grupės vyresn. metodininkė, Ona 
Garškienė, Katalogavimo skyriaus vedėja, Vilimantas 
Milevičius, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas 

Rita Miškinytė, Komplektavimo skyriaus vedėja, Reda 
Puzerauskienė, Periodikos skyriaus ved~ja 

03-03-01-01 llŽDAVINYS. Skatinti skaitymą visuomenėje bei gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą 

Įsigytų naujų dokumentų Rita Miškinytė, Komplektavimo skyriaus ved~ia, Reda 
bibliotekoje skaičius Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja 
(dokumentų vnt. 1000 
gyventojų) (atitinka 
kriterijų P-03-03-01-01-
02 Įsigytų naujų 6,2 
dokumentų vie.fosiose 
bibliotekose skaičius 
(dokumentų vnt. 1000 
gyventojl.{) 



Lankytojams skirtų Vilimantas Milcvi6ius, Informacinių technologijų 
kompiuterizuotų darbo skyriaus vedėjas 
vietų su prieiga prie 
interneto skaičius 
(atitinka kriterijų P-03-
03-01-01-04 
Lankytojams skirtų 65 

kompiuterizuotų darbo 
vietų su prieiga prie 
interneto skaičius 
viešosiose bibliotekose) 

03-03-01-01-0 Priemonė. Numatyti skaitymo skatinimo visuomenėje priemones ir jas įgyvendinti 152 152 O O 

[sigyti naujus Įsigytų naujų dokumentų Rita Miškinytė, Komplektavimo skyriaus ved~ja, Reda 
dokumentus pavadinimų skaičius (per Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja 

metus) 
2350 I-IV 

Įsigytų naujų dokumentų Rita Miškinytė, Komplektavimo skyriaus vedėja, Reda 
vienetų skaičius (per Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja 
metus) 4700 I-IV 

Bibliotekoje ir priskirtoje Stasė Jomantienė, Meno leidinių skyriaus vedėja, 

teritorijoje įgyvendintų Jūratė Stipinaitė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja, 

skaitymo skatinimo Regina Stukienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 
programų ar kitų 19 vedėja, Loreta Artmonaitė, Vaikų literatūros skyriaus I-IV 
priemonių skaičius vedėja, Rimanta Tamoliūnienė, Kultūros renginių 

vadovė~ Birutė Ališauskaitė, vyriaus. bibliotekininkė 

03-03-01-01-0 Priemonė. Gerinti infon11aeinių ir kultūros paslaugų kokybę nustaty10se apskričių viešųjų bibliotekų, AkJąjų bibliotekos veiklos 5045,4 5045,4 3263 O 
teritorijose. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų veiklą 

Vykdyti metodine; Vykdytų projektų, kurių Jurga Grikictytė-Čebatavičienė, Be vyresn. 
veiklą pri skirtoje tikslinė grupė yra metodininkė, Valentina Grinevičienė, Be vyriaus. 

teritorijoje ir priskirtoje tl.:ritorijoje metodininkė~ Rimanta Tamoliunienė, Kultūros 
įgyvendinti veikiančios savivaldybių 7 renginių vadovė, Edita Urbonavičienė, I-IV 

projektinę veiklą bibliotekos, skaičius (per vyresn.bibliotekininkė, Daiva Kibi1dienė, EIMe 
metus) vyriaus. metodininkė 



Aptarnauti Virtualių apsilankymų Veronika Gorc1čcnkienė, Informacinių paslaugų 
vartotojus skaičius (per metus) skyriaus vedėja, Stasė .Tomanticnė, Meno leidinių 

nustatytoje skyriaus vedėja, Jūratė Stipinaitė, Muzikos leidinių 
apskrities skyriaus vedėja, Regina Stukienė, Senųjų ir retų 
viešosios spaudinių skyriaus vedėja, Loreta Artmonaitė, Vaikų 

bibliotekos veiklos literatūros skyriaus vedėja, Rimanta Tamoliūnienė, 
teritorijoje 305000 Kultūros renginių vadovė, Edita Urbonavičienė, I-IV 

vyresn. bibliotekininkė, Gina Poškienė, Elektroninių 
paslaugų diegimo grupės vyresn. metodininkė, Ona 
Garškienė, Katalogavimo skyriaus vedėja, Vilimantas 
Milevičius, Informacinių technologijų sk.)'riaus vedėjas 

Apsilankymų Veronika Gorelčcnkienė, Informacinių paslaugų 
bibliotekoje skaičius (per 151000 skyriaus vedėja, Daina Handaravičiūtė, Elekrtroninės I-lV 
metus) informacijos skaityklos vyriaus. bibliotekininkė, Stasė 

Atsakytų užklausų .Tomantienė, Meno leidinių skyriaus vedėja, Jūratė 

skaičius (per metus) Stipinaitė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja, Aušra 
Karpinskienė, Pagrindinės saugyklos skyriaus vedėja, 
Reda Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja, 

33000 
Regina Stukienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 

I-IV vedėja, Marytė Vyšniausi ienė Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus l.e.p.vedėja, Loreta Artmonaitė, Vaikų 
literatūros skyriaus vedėja 

Išduotis (per metus) 

750000 I-IV 

Įvykdytų Daina Navickienė, vyrcsn. bibliotekininkė 

tarpbibliotekinio 
sklolinimo užklausų, 450 I-IV 
gautų iš kitų bibliotekų, 
skaičius (per metus) 

Peržiūrėtų įrašlĮ Daina Bandaravičiūtė, vyriaus. bibliotekininkė 
prenumeruojamose 

16800 [-IV 
duomenų bazėse skaičius 

(per metus) 



Įgyvendinta naudojimosi Daina Bandaravičiūtė, vyriaus. bibliotekininkė Jūratė 
prenumeruojamomis Stipinaitė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja, Dalia 
duomenų bazėmis ir Giniuvienė, vyriaus. bibliotekininkė 
elektroniniais šaltiniais 
skatinimo priemonių 

6 I-IV 

bibliotekoje ir pri skirtoje 
teritorijoje 

Nustatytoje veiklos Daiva Kibildicnė, EIMC vyriaus. metodininkė 
teritorijqje veikiančių 

Rengti ir vykdyti bibliotekų specialistų, 

viešųjų bibliotekų 
pakėlusių kvalifikaciją, 

850 skaičius (per metus) I-TV 
specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimą nustatyt"je 
veiklos teritorijoje 
Nustatytoje Programų, skirtų senyvo Rimanta Tamoliūnienė, Kultūros renginių vadovė 
veiklos teritorijoje amžiaus žmonėms, I I-IV 
skatinti ir rengti skaičius 

infonnacines ir Programų, skirtų Dalia Giniuvicnė, vyriaus. bibliotekininkė 
edukacines žmonėms su negalia, I I-IV 
programas skaičius 
socialiai 

Programų, skirtų vaikams Loreta Artmonaitė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, 
pažeidžiamoms 
grupėms, vertinti 

ir jaunimui, skaičius Rimanta Tamoliūnienė, Kultūros renginių vadovė 

jlĮ poveikį bei 14 I-IV 

skleisti gerąją 
'patirti 
Atlikti praktinės Atliktų tyrimų skaičius Asta Valaitytė, BC vyriaus. metodininkė, Kamilė 
veiklos problemų AbazoriUtė, vyresn. metodininkė 
tyrimus, 3 I-IV 
reikalingus 
biblioteku 
Rengti ir vykdyti Organizuotų mokymų Daiva KibiJdienė, EIMe vyriaus. metodininkė Regionų ku1tilros plėtros 

viešųjų bibliotekų viešųjų bibliotekų 2012-2020 metlĮ 

specialistų specialistams skaičius 34 I-IV 
programa, 4.2 priemone 

mokymus pagal 
sukurtas ir (ar) 



Skatinti mokymąsi llibliotekos edukacinių Veronika Gorclčenkienė, lnfonnacinių paslaugų Lietuvos inovacijų 

visą gyvenimą programų dalyvių skyriaus vedėja, Stasė Jomanticnė, Meno leidinių 2010-2020 metų 

skaičius skyriaus vedėja, JCiratė Stipinaitė, Muzikos leidinių 
strategijos įgyvendinimo 

2010-2013 metų 
skyriaus vedėja, Loreta Artmonaitė) Vaikų literatūros priemonių planas, 2.3.5 

1740 skyriaus vedėja, Rimanta Tamoliūnienė, Kultūros I-IV priemonė Kurti 

renginių vadovė .• Dalia Giniuvienė, vyriaus. kūrybingulTIui ir 

bibliotekininkė, Edita Urbonavičienė, vyrcsn. 
inovacijoms palankią 

fizinę, socialinę, ku!tiirinę 
bibliotekininkė ir informacinę aplinką, 

Bibliotekos IT gebėjimų 17000 užtikrinant kultūros 

pa<;laugų prieinamumą 
mokymuose Lietuvos Į,'}'Yentojams, 
(individualiuose ir infonnacijos apie Lietuvos 

grupėse) dalyvavusių ir pasaulio kultūrą 

gyventojų skaičius Veronika Gorc1čenkienė, lnfonnacinių paslaugų 
I-IV prieinamumą dalyvaujant 

ES kultūros paveldo 

skyriaus vedėja, Stasė Jomantienė, Meno leidinių skaitmenmimo projekte 

skyriaus vcdėja,Jūratė Stipinaitė, Muzikos leidinių Europeana bei skatinant 

skyriaus vedėja, Reda Puzerauskienė, Periodikos gyventojus dalyvauti 

skyriaus vedėja, Regina Stukienė, Senųjų ir retų 
ku1tD.rinėje ir meninėje 

Suteiktų konsultacijų 4400 veikloje 

g)'Ventojams valandų spaudinių skyriaus vedėja, Marytė Vyšniauslienė 
Skaitytojų aptamavimo skyriaus l.e.p.vcdėja, Loreta I-IV 

skaičius 
Artmonaitė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, 

Vykdyti Parengtų ir integruotų į Ona Garškienė, Katalogavimo skyriaus vedėja, 
bibl iotekos fondo UBIS suvcstini katalogą, Veronika Gorelčenkienė, Infonnacinių paslaugų 
apskaitą, nacionalinį bibliografinių skyriaus vedėja, Stasė Jomantienė, Meno leidinių 
priežiūrą, apsaugą įrašų duomenų banką 

33000 
skyriaus vedėja,Jūratė Stipinaitė, Muzikos leidinių 

I-IV i r integravimą į (NBDB), duomenų bazes skyriaus vedėja, Reda Puzcrauskienė, Periodikos 
tarptautinius bibliografinių įrašų skyriaus vedėja 
tinklus skaičius (per metus) 

Parengtų ir integruotų i Ona Garškienė, Katalogavimo skyriaus vedėja, Regina 
Autoritetinių įrašų Dll Stukienė, Senąjų ir retų spaudinių skyriaus vedėja 
įrašų skaičius (per metus) 9500 I-IV 

Suskaitmenintų kulWros Regina Stukienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 

paveldo objcktų vaizdų 6000 vedėja I-IV 

skaičius ~r metus) 

11 ibi iotekoje restauruotų Virginija Ligcikienė, restauratorė 

dokumentų skaičius (per 4 I-IV 

mctus) 



Rengti nustatytą Sudarytų nacionalinės Regina Stukienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 
Nacionalinės retrospektyviosios vedėja 

3500 I-IV 
retrospektyviosios bibliografijos Įrašų 
bibliografijos dalį skaičius (per metus) 
Formuoti nustatytą Rengiant vietą NPDAF, Aušra Karpinskienė, Pagrindinės saugyklos skyriaus 
NPDAF dalį iš bibliotekos fondo 

pašalinti dokumentų 
33000 vedėja,Reda Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja I-IV 

Is leIdėjŲ surlOkIŲ, Rita Mišk.inytė, Komplektavimo skyriaus vedėja, Reda 
sukalaloguolų, į NPDAF Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja 
fondą įiungtų 

7600 I-IV privalomojo 
egzemplioriaus 
dokumentų skaičius 

Iš LNB perimtų, Aušra Karpinskienė, Pagrindinės saugyklos sk)Tiaus 
sukataloguotų, į NPDAF vedėja, Ona Garškienė, Katalogavimo skyriaus ved~ia 
fondą [junglų 

7000 !-IV 
egzempliorių skaičius 

(per metus) 

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo: 5197,4 5197,4 3263 O 

1.]. bendrojo finansavimo lėšos 5101 5101 3241 O 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos O O O O 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos* 96,4 96,4 22 O 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gantos lėšos) O O O O 

Iš viso programai finansuoti (1+2) 5197,4 5197,4 3263 O 

*Įskaitomas pajamų imokų likutis už 2012 metus. 

KAVB di",kt'~rc ~ ~ 
Asta Naudi",",enėcĮ]j ()LĮL. .v---




