
I.

Eil. nr.

1.

2.

Eil. nr.
Planuota reikšmė               

2016–aisiais m.

Įvykdyta 

reikšmė           

2016–aisiais m.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

prieţastys

1.

30 45

Sėkmingai vykdant Bibliotekų metų 

programos veiklas, Kauno regiono 

viešosios bibliotekos ir leidėjai išreiškė 

poreikį surengti daugiau renginių bei 

KAVB leidybinių produktų pristatymų. 

KAVB taip pat prisijungė prie 

nacionalinių veiklų ir Kauno regiono 

viešųjų bibliotekų leidybą pristatė 

Klaipėdos knygų mugėje.  

2.

83 186

Bibliotekų metais itin didelio populiarumo 

susilaukė organizuotos veiklos, lėmusios 

neplanuotą skaičiaus padidėjimą. 

Aktyviau, negu manyta, įsitraukė regiono 

mokyklų bibliotekos.  

3. 

1200 3274

Dideliam dalyvių skaičiui įtakos turėjo itin 

didelio pupuliarumo sulaukę „Vasara su 

knyga“ renginiai. Nemaža dalis renginių 

įvyko iš anksto neplanavus, o metų eigoje 

sulaukus kvietimų ir pasiūlymų dalyvauti 

įvairiose mugėse, akcijose, kitų institucijų 

ar KAVB partnerių organizuojamuose 

renginiuose. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VEIKLOS PRIORITETAI

 Paminėti Bibliotekų metus Kauno ir Marijampolės apskrityse 

KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016–ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas
Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas
Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus reikšmė

Vertinimo krtierijai

Trumpas įgyvendinimo aprašymas

  Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

reikšmių priežastys                                                                                     

Planuota 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Skaitymuose „Vasara su knyga“ dalyvavusių vaikų ir jaunimo skaičius

Svarbiausi darbai

Organizuotų knygų mugių, leidybinės veiklos, leidyklų dienų pristatymų skaičius

Organizuoti leidyklų ir jų autorių, KAVB, Kauno regiono viešųjų bibliotekų ir kitų įstaigų leidybinės veiklos pristatymai, 

knygų mainyklėlės, eksponuotos skaitymo kultūrą populiarinančios kilnojamosios parodos, pristatyti virtualūs edukaciniai 

žaidimai KAVB ir Kauno regiono viešosiose bibliotekose.

Organizuoti skaitymų „Vasara su knyga“ renginiai, kūrybinės ir edukacinės dirbtuvės, nacionaliniu mastu vykęs ir 

tiesiogiai internetu transliuotas atidaromasis renginys, taip pat kūrybinis konkursas, vykę KAVB ir Kauno regiono 

viešosiose bei mokyklų bibliotekose.

Organizuoti vaikų ir jaunimo skaitymus „Vasara su knyga“ (Bibliotekų metų minėjimo 2016 metais 

plano veikla Nr. 4.6.)

Organizuoti knygų muges regionuose, bibliotekų leidybinės veiklos pristatymus, leidyklų dienas 

bibliotekose (Bibliotekų metų minėjimo 2016 metais plano veikla Nr. 3.2.)

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

Įvykdymo 

procentas

Į pavestų veiklų vykdymą įtrauktų nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų, mokyklų bibliotekų skaičius

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



Apsilankymų bibliotekoje 

skaičius (vnt.) (atitinka 

kriterijų R-03-03-01-01 

Apsilankymų viešosiose 

bibliotekose, tenkančių 100 

tūkst. gyventojų, skaičius 

(vienetai))

172 000 168 145 98%

Virtualių apsilankymų 

bibliotekoje skaičius (vnt.) 

(atitinka kriterijų R-03-03-

01-02 Virtualių 

apsilankymų bibliotekų 

tinklalapiuose, skaičius 

(tūkst. vnt.)

180 000 157 119 87% 2016 m. vykdant projektą „Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos interneto 

svetainės modernizavimas“ vykdyti 

esminiai Bibliotekos tinklalapio 

atnaujinimo darbai (kurta nauja 

koncepcija, struktūra, paieškos sprendiniai 

ir t.t. ) todėl mažesnis dėmesys skirtas 

esamos versijos tobulinimui bei 

viešinimui, keičiantis svetainės versijoms 

kurį laiką buvo sutrikęs puslapių 

pasiekiamumas.

Įsigytų naujų dokumentų 

bibliotekoje skaičius 

(atitinka kriterijų P-03-03-

01-01-02 Įsigytų naujų 

dokumentų viešosiose 

bibliotekose skaičius 

(dokumentų vnt. 1000 

gyventojų (vienetai))

13 000 14 448 111% Metų pabaigoje dokumentų įsigijimui 

skirta papildomų lėšų.

Apmokytų gyventojų 

bibliotekoje skaičius 

(atitinka kriterijų P-03-03-

01-01-03 Viešosiose 

bibliotekose apmokytų 

gyventojų skaičius 

(vienetai))

10 500 10 941 104%

Dokumentų išduotis (vnt.) 680 000 694 410 102%

03-03-01-

01-01

Įsigytų naujų dokumentų 

pavadinimų skaičius 

2 200 2 604 118% Metų pabaigoje dokumentų įsigijimui 

skirta papildomų lėšų.

Įsigytų naujų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.)

5 200 5 965 115% Metų pabaigoje dokumentų įsigijimui 

skirta papildomų lėšų.

Užprenumeruotų periodinių 

leidinių skaičius (pavad.)

173 169 98%

Organizuoti leidyklų ir jų autorių, KAVB, Kauno regiono 

viešųjų bibliotekų ir kitų įstaigų leidybinės veiklos 

pristatymai, knygų mainyklėlės KAVB ir Kauno regiono 

viešosiose bibliotekose.

Organizuotų knygų mugių, 

leidybinės veiklos, leidyklų 

dienų pristatymų skaičius

30 45 150% Sėkmingai vykdant Bibliotekų metų 

programos veiklas, Kauno regiono 

viešosios bibliotekos ir leidėjai išreiškė 

poreikį surengti daugiau renginių bei 

KAVB leidybinių produktų pristatymų. 

KAVB taip pat prisijungė prie 

nacionalinių veiklų ir Kauno regiono 

viešųjų bibliotekų leidybą pristatė 

Klaipėdos knygų mugėje.  

03-03-01

Priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais, įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas

TIKSLAS. Siekti 

vartotojams teikiamų 

paslaugų bibliotekose 

geros

kokybės

UŢDAVINYS. Skatinti 

skaitymą visuomenėje 

bei gerinti informacijos

bibliotekose 

prieinamumą

03-03-01-

01

Įsigyti naujų dokumentų Už bibliotekai dokumentų įsigijimui skirtas ir papildomai 

iš LR kultūros ministerijos gruodžio mėn. gautas bei 

bibliotekos iš priemonės 03-03-01-01-05 persikeltas lėšas 

pirkti nauji, aktualūs, kultūrinę ir meninę vertę turintys 

dokumentai. 2016 m. dokumentams įsigyti iš viso skirta 

71566 Eur.

Organizuoti ir vykdyti 

Bibliotekų metų veiklas 

(atitinka Bibliotekų metų 

minėjimo 2016 metais 

plano veiklas Nr. 3.2. 

Organizuoti knygų muges 

regionuose, bibliotekų 

leidybinės veiklos 

pristatymus, leidyklų 

dienas bibliotekose ir Nr. 

4.6. Organizuoti vaikų ir 

jaunimo skaitymus 

„Vasara su knyga“ 

Lietuvos bibliotekose)



Į pavestų veiklų vykdymą įtraukta 13 Kauno regiono 

savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 173 Kauno regiono 

mokyklų bibliotekos.

Į pavestų veiklų vykdymą 

įtrauktų nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešųjų, 

mokyklų bibliotekų skaičius

83 186 224% Bibliotekų metais itin didelio populiarumo 

susilaukė organizuotos veiklos, lėmusios 

neplanuotą skaičiaus padidėjimą. 

Aktyviau, negu manyta, įsitraukė regiono 

mokyklų bibliotekos.  

Vaikai ir jaunimas (iki 29 metų amžiaus), dalyvavę KAVB 

„Vasara su knyga“ renginiuose, vykusiuose KAVB ir 

Kauno regiono viešosiose bei mokyklų bibliotekose, taip 

pat stebėję nuotolinę atidaromojo renginio transliaciją.

Skaitymuose „Vasara su 

knyga“ dalyvavusių vaikų ir 

jaunimo skaičius

1 200 3274 273% Dideliam dalyvių skaičiui įtakos turėjo itin 

didelio populiarumo sulaukę „Vasara su 

knyga“ renginiai. Nemaža dalis renginių 

įvyko iš anksto neplanavus, o metų eigoje 

sulaukus kvietimų ir pasiūlymų dalyvauti 

įvairiose mugėse, akcijose, kitų institucijų 

ar KAVB partnerių organizuojamuose 

renginiuose. 

03-03-01-

01-05

Teiktos konsultacijos  bibliotekų veiklos klausimais Kauno 

regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekoms.

Konsultacijų nustatytos 

teritorijos savivaldybių, 

mokyklų bibliotekoms 

skaičius

55 53 96%

Organizuotų mokymų 

nustatytos teritorijos 

bibliotekų specialistams 

pagal bibliotekos sukurtas ir 

(ar) pritaikytas mokymų 

programas skaičius

39 36 92%

Nustatytoje Bibliotekos 

veiklos teritorijoje veikiančių 

bibliotekų specialistų, 

tobulinusių kvalifikaciją, 

apskrities bibliotekos 

organizuotuose mokymuose 

skaičius

600 898 150% Bibliotekos darbuotojų pageidavimu nuo 

2016 m. sausio pabaigos pradėtos 

organizuoti srautinės paskaitos, kuriose 

dalyvauti buvo kviečiami ir turėjo 

galimybę visi KAVB specialistai. 

Paskaitos sulaukė didelio susidomėjimo 

(paskaitos dalyvių skaičius nuo 30 iki 90) 

todėl specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, 

skaičius gerokai viršijo planuotą.

Bibliotekos darbuotojų, bent 

vieną kartą tobulinusių 

kvalifikaciją, dalis nuo viso 

įstaigos darbuotojų skaičiaus, 

proc.

55 71,3 130% Bibliotekos darbuotojų pageidavimu nuo 

2016 m. sausio pabaigos pradėtos 

organizuoti srautinės paskaitos, kuriose 

dalyvauti buvo kviečiami ir turėjo 

galimybę visi KAVB specialistai 

(paskaitos dalyvių skaičius nuo 30 iki 90) 

todėl darbuotojų , bent vieną kartą 

tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo viso 

įstaigos darbuotojų skaičiaus išaugo.

Pagal  bibliotekų pateiktas užklausas skolinti dokumentai iš 

Bibliotekos fondo.

Įvykdytų tarpbibliotekinio 

skolinimo užklausų, gautų iš 

kitų bibliotekų skaičius

200 276 138% Papildomai bibliotekoms pateiktas 

rinkinys leidinių iš KAVB Vokiškos 

bibliotekos fondo.

Vykdyti kultūros edukacijos, skaitymo skatinimo, 

inovatyvių paslaugų diegimo, skaitmenintų kultūros 

objektų sklaidos, verslumo skatininimo, gyventojų 

skaitmeninės atskirties mažinimo, bibliotekų specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo projektai, įtraukiant Kauno 

regiono viešąsias bei mokyklų bibliotekas.

Vykdytų projektų, kurių 

tikslinė grupė yra nustatytoje 

Bibliotekos teritorijoje 

veikiančios savivaldybių, 

mokyklų bibliotekos, 

skaičius

8 10 125% Vykdomų projektų skaičius priklauso nuo 

gavusių finansavimą paraiškų skaičiaus. 

2016 m. finansavimą gavo daugiau 

projektų nei buvo prognozuota.

Organizuoti ir įgyvendinti 

projektinę veiklą

Vykdyti metodinę veiklą 

nustatytoje Bibliotekos 

teritorijoje

Rengti ir vykdyti savivaldybių viešųjų bei mokyklų 

bibliotekų specialistų mokymai profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimo temomis, įtraukiant ir 

kvalifikacijos kėlimo projektų lėšas.

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

Organizuoti ir vykdyti 

Bibliotekų metų veiklas 

(atitinka Bibliotekų metų 

minėjimo 2016 metais 

plano veiklas Nr. 3.2. 

Organizuoti knygų muges 

regionuose, bibliotekų 

leidybinės veiklos 

pristatymus, leidyklų 

dienas bibliotekose ir Nr. 

4.6. Organizuoti vaikų ir 

jaunimo skaitymus 

„Vasara su knyga“ 

Lietuvos bibliotekose)



Rengtos paraiškos kultūros edukacijai, inovatyvioms 

paslaugoms diegti, saugomoms kilnojamosioms kultūros 

vertybėms restauruoti, skaitmenintų kultūros objektų 

sklaidai, skaitymo skatinimui, kvalifikacijai tobulinti, 

aplinkos priežiūros ir bendruomenės telkimo iniciatyvoms.

Bibliotekos parengtų ir 

finansavimui pateiktų 

projektų paraiškų skaičius 

13 14 108%

Įgyvendintas tarptautinis bedarbių integracijai į darbo rinką 

skirtas projektas „LinkINjob: job hunting with the help of 

librarians“, kartu su partneriais organizuota tarptautinė 

Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų specialistų konferencija 

„Reading Society: a Paradigm Shift in the 21st Century“ / 

„Skaitanti visuomenė: paradigmų kaita XXI amžiuje“, 

vykdytas andragogų kvalifikacijai kelti skirtas tarptautinis 

mobilumo projektas „Lietuva-Latvija-Suomija: suaugusiųjų 

mokymo (-si) procesų inovacijos bibliotekose“.

Tarptautinių projektų ir 

edukacinių programų, 

kuriose biblioteka dalyvavo  

skaičius

3 3 100%

Parengtų ir integruotų į 

LIBIS suvestinį katalogą 

bibliografinių įrašų skaičius

22 000 23 328 106%

Parengtų, redaguotų ir 

integruotų į Autoritetinių 

įrašų duomenų bazę įrašų 

skaičius 

6 000 4 917 82% Autoritetinių įrašų DB savininkė - 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka - nuo balandžio mėn. nustatė 

naujus atrankos kriterijus leidinių, išleistų 

ne Lietuvoje, autoritetiniams įrašams 

rengti: dabar autoritetiniai įrašai sudaromi 

mažesniam skaičiui asmenų, prisidėjusių 

prie išleidimo.

Bibliotekoje saugomus 

dokumentus 

identifikuojančių 

bibliografinių įrašų dalis, 

atsispindinti elektroniniame 

kataloge (proc.)

28,5 28,5 100%

Bibliografuoti pagal susitarimą su LNB Bibliotekai paskirti 

laikraščiai, įrašai teikti į NBDB.

Parengtų  ir integruotų į 

NBDB bibliografinių įrašų 

skaičius

7 800 8841 113% Rodiklio tiksliai suplanuoti negalima: 

pateiktų įrašų skaičius priklauso nuo 

aprašomuose leidiniuose pateiktų 

straipsnių skaičiaus ir aktualumo, 2016 m. 

tokių straipsnių buvo daugiau nei 2015 m., 

pagal kuriuos planuotas rodiklis.

Restauruotų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.)

2 2 100%

Konservuotų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.)

7 14 200% Peržiūrint fondą atrinkta daugiau 

dokumentų, kuriuos buvo būtina 

nedelsiant konservuoti.

Vyko vartotojų mokymai regione, reguliarūs vartotojų 

mokymai ir DB pristatymai bibliotekoje, nuolatinis 

informavimas bibliotekos tinklalapyje ir socialiniuose 

tinkluose, kitos reklaminės kampanijos.

Įgyvendinta naudojimosi 

prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis ir 

elektroniniais šaltiniais 

skatinimo priemonių 

Bibliotekoje ir nustatytoje 

Bibliotekos teritorijoje 

skaičius (vnt.)

11 11 100%

Organizuoti ir įgyvendinti 

projektinę veiklą

Vykdyti Bibliotekos 

fondo apskaitą, priežiūrą 

ir apsaugą 

Vykdyta individuali ir bendroji naujai įsigytų dokumentų 

apskaita, katalogavimas, perkataloguoti išliekamąją vetę 

turintys Bibliotekos fondo dokumentai; vadojaujantis 

naujais LNB reikalavimais regti įrašai LIBIS Autoritetinių 

įrašų duomenų bazei.

Iš fondo atrinkti dokumentai, kuriuos būtina nedelsiant 

restauruoti ir konservuoti, vykdyti restauravimo ir 

konservavimo darbai.

Skatinti naudojimąsi 

elektroniniais 

informacijos ištekliais



Atsisiųstųjų turinio vienetų 

prenumeruojamose duomenų 

bazėse skaičius

15 000 57 572 384% 1) Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka  (LNB) 2016 m. šalies 

viešosioms bibliotekoms vėl prenumeravo 

KAVB vartototojams labai reikalingą DB 

„Infolex. Praktika ...“ ,  gavome 

pageidautas 22 prisijungimo vietas (2015 

m. LNB nebuvo užsakiusi  šios DB, o iš 

savo komplektavimo lėšų pajėgėm 

prenumeruoti tik 2 darbo vietoms).

2) Pasiteisino informavimo apie 

prenumeruojamas DB viešinimo 

priemonės: dažnesnis informacijos 

teikimas soc. tinkluose ir (ypač sėkminga 

priemonė) VGTU ebooks  DB esančių el. 

dokumentų atspindėjimas bibliotekos 

elektroniniame kataloge.   

Lankytojams skirtų 

kompiuterizuotų darbo vietų 

su prieiga prie interneto 

skaičius

73 72 99%

Elektroninių knygų 

skaitytuvų skaičius, 

prieinamas viešam 

naudojimui (vnt.)

7 12 171% Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka įgyvendindama projektą „El. 

leidinių pateikimo skaitytojui ir 

intelektualios el. išteklių paieškos 

bibliotekų kataloguose įgyvendinimas“ 

perdavė 5 skaitykles.

Suskaitmenintų kultūros 

paveldo objektų skaičius

689 783 114%

Atvirai prieigai pateiktų 

suskaitmenintų kultūros 

paveldo objektų skaičius

689 783 114%

Suskaitmenintų objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam suskaitmenintam 

objektui

5 5,0 100%

Kultūros, edukacinių ir 

informacinių renginių, skirtų 

senjorams, skaičius

3 8 267% Biblioteka, pasitelkusi savanorius, pradėjo 

organizuoti garsinius skaitymus senelių 

globos namuose ir pagyvenusių žmonių 

dienos centre. Pagyvenusių žmonių dienos 

centro lankytojams susidomėjus 

bibliotekos paslaugomis ir ypač 

edukacinėmis progamomis organizuotos 

ekskursijos bei kūrybinės dirbtuvės ir 

bibliotekoje. 

Kultūros, edukacinių ir 

informacinių renginių, skirtų 

žmonėms su negalia, skaičius

2 7 350% Bibliotekų metais sulaukėme neplanuoto 

populiarumo ir didesnio renginių poreikio 

ir iš neįgaliųjų ugdymo bei visuomeninių 

organizacijų. 

Kultūros, edukacinių ir 

informacinių renginių, skirtų 

vaikams ir jaunimui, skaičius

90 204 227% Akcijos „Vasara su knyga“ renginių ir 

edukacinių veiklų paklausa, Bibliotekų 

metų viešinimas: gavome daug pakvietimų 

iš kitų įstaigų dalyvauti įvairiuose 

renginiuose ar tapti jų organizatoriais.                      

Skatinti naudojimąsi 

elektroniniais 

informacijos ištekliais

Siekta, kad Bibliotekos vartotojai turėtų kuo palankesnes 

sąlygas naudotis elektroniniais dokumentais (DB 

prenumerata, kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie 

interneto, elektroninių knygų skaitytuvų pateikimas) bei 

būtų kuo geriau informuoti apie šias galimybes, 

konsultuota informacijos elektroniniuose dokumentuose 

paieškos klausimais.

Atsižvelgiant į poreikius papildomai 

suskaitmeninti ir atvirai prieigai pateikti 

aktualūs nedidelės apimties kultūros 

objektai.

Skaitmeninti kultūros 

paveldo objektus bei 

vykdyti jų sklaidą

Atinkti 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.

Nustatytoje veiklos 

teritorijoje skatinti ir 

rengti informacinius ir 

edukacinius renginius 

socialiai pažeidžiamoms 

grupėms

Rengti renginiai, prisidedant prie labiausiai pažeidžiamų 

visuomenės grupių įtraukimo į informacinės ir žinių 

visuomenės kūrimą, socialinės atskirties mažinimo, sąlygų 

palankių šių grupių atstovų asmenybės tobulinimui ir 

saviraiškai sudarymo.



Skaitmeninio raštingumo 

mokymų skaičius

7 000 7 089 101%

Skaitmeninio raštingumo 

mokymo renginiuose 

mokytų, konsultuotų 

gyventojų skaičius

10 000 10 432 104%

Organizuoti įvairūs renginiai skirtingoms Bibliotekos 

vartotojų grupėms plečiantys akiratį, skatinantys 

žingeidumą bei kultūrinį tobulėjimą, skaitymą,  sudarantys 

sąlygas turiningam laisvalaikiui, pristatantys Bibliotekos 

paslaugų ir galimybių įvairovę.  

Bibliotekos organizuotų 

kultūros ir informacinių 

renginių skaičius 

150 260 173% Bibliotekų metų viešinimas: gavome daug 

pakvietimų iš kitų įstaigų dalyvauti 

įvairiuose renginiuose ar tapti jų 

organizatoriais.                      

Surengtų edukacinių 

užsiėmimų skaičius

40 133 333% Akcijos „Vasara su knyga“ edukacinių 

veiklų paklausa, bendradarbiavimas kitų 

institucijų organizuotose renginiuose 

(dienose, mugėse), Bibliotekų metų 

viešinimas (gavome daug pakvietimų iš 

kitų įstaigų dalyvauti įvairiuose 

renginiuose ar tapti jų organizatoriais).                      

Edukacinių užsiėmimų 

dalyvių skaičius

550 3599 654% Sėkmingas edukacinių veiklų, kurias 

siūlėme, pasirinkimas, viešinimas, 

bendradarbiavimas kitų institucijų 

organizuotose renginiuose (dienose, 

mugėse): visi bibliotekos edukaciniai 

renginiai turėjo paklausą, sutraukė daug 

dalyvių.

Atlikti praktinės veiklos 

problemų tyrimus, 

reikalingus bibliotekų 

veiklos tobulinimui

1) „Bibliotekos pažangai 2“: projekto poveikio vertinimas, 

kitos tiriamosios veiklos vykdymas (tęstinė veikla projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu 2014-2016 m.);

2) Tarptautinio projekto „LinkInjob“ poveikio vertinimas 

(tęstinė veikla projekto įgyvendinimo laikotarpiu 2014-

2016 m.).

Vykdytų tyrimų skaičius 3 2 67% Dėl didelio tyrėjų darbo krūvio, taip pat 

atsiradus neplanuotiems darbams, tyrimo 

„Lankytojus aptarnaujančių KAVB 

darbuotojų bibliografinio informacinio 

darbo kokybė“ II etapas nukeltas į 2017 m.

Skatinti savanorišką 

veiklą Bibliotekoje

Skatinta savanorystė, įtraukiant įvairaus amžiaus asmenis į 

KAVB veiklą, 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

10 29 290% 2016 m. bibliotekoje pakeista savanorių 

pritraukimo, priėmimo ir veiklos 

organizavimo tvarka, daug dėmesio skirta 

šios veiklos teikiamų galimybių 

viešinimui. Taip pat metų pabaigoje 

organizuota savanorių pritraukimo akcija, 

kuri sulaukė didelio susidomėjimo, 

priimta naujų savanorių. 

Rengti nustatytą 

Nacionalinės 

retrospektyviosios 

bibliografijos dalį

Rengti periodinių leidinių publikacijų bibliografiniai įrašai 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB).

Sudarytų nacionalinės 

retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius

3 000 2911 97%

Taikant įvairias organizacines priemones spartinta antrinė 

atranka Pagrindinės saugyklos fonde.

Rengiant vietą NPDAF, iš 

bibliotekos fondo nurašytų 

dokumentų skaičius (fiz. 

vnt.)

39 000 42379 109%

Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir 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 

8 000 8181 102%

Organizuoti įvairūs edukciniai užsiėmimai skirti įvairių 

vartotojų grupių meniniams, kūrybiniams įgūdžiams, 

kultūriniam lavinimui

Skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą

Formuoti nustatytą 

NPDAF dalį

Organizuoti individualūs (naudojimosi vietose) ir grupiniai 

(pagal parengtas programas) mokymai vartotojams, ugyti 

įgūdžiams, padedantiems kuo efektyviau išnaudoti 

informacijų ir komunikacijos technologijas:  naudotis 

kompiuteriu, el. paslaugomis, įskaitant bibliotekines, soc. 

tinklais, bibliotekų informacinėmis sistemomis ir kt.  



Efektyviai valdyti įstaigos 

finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų 

pabaigoje likutis (eurai)

0 4718 Kreditinis įsiskolinimas AB Kauno 

energija, susidarė apmokant už 2016 m. 

gruodžio mėn. Apmokėjimas buvo 

vykdomas pagal 2016 m. vidutinius 

skaičiavimus.

Direktorė Asta Naudţiūnienė


