
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

3 4 133%

Besirengiant buhalterinės apskaitos ir personalo 

administravimo funkcijų konsolidavimui, siekiant 

užtikrinti KAVB vidaus administravimo funkcijų 

įgyvendinimą, papildomai įkurtas Bendrųjų reikalų 

skyrius

1 1 100%

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

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Įvykdytas kompleksinis techninio 

projekto viešojo pirkimo 

konkursas abiems projektams

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

1. Užtikrinti tinkamą Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų investicijų projektų 

„Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ ir „Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimą

Įvykdytas kompleksinis techninio projekto viešojo pirkimo konkursas abiem projektams. 2020-04-23 su UAB „Bendrieji 

statybų projektai“ pasirašyta Techninio projekto parengimo sutartis Nr. EP-2020/05-26/VP-9 dėl kultūros paskirties 

pastato (bibliotekos) Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.       

Parengtas bendras Radastų g. 2 pastato techninis projektas abiem projektams. 2020-12-16 pasirašytas darbų perdavimo-

priėmimo aktas Nr. 403-2 (1010) su UAB „Bendrieji statybų projektai“.

2020-07-08 „Kultūros paskirties pastato (biblioteka 1C8p) Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo projektas“ pristatytas ir 

suderintas Kauno architektūros ir urbanistikos taryboje.

2020-11-06 gautas techninio projekto „Kultūros paskirties pastato (biblioteka 1C8p) Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo 

projektas“ bendrosios ekspertizės aktas Nr. 20-10/10.

2020-12-10 išduotas Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos darbų „Kultūros paskirties pastato (biblioteka 

1C8p) Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo projektui“ leidimas  Nr. LRS-21-201210-00188.

Parengti ir agentūroms pateikti derinti rangos darbų viešojo pirkimo konkurso dokumentai

2. Užtikrinti sėkmingą pasirengimą KAVB veiklos organizavimui ir nenutrūkstamam paslaugų teikimui  pastato 

rekonstrukcijos metu.

Parengtas, su padalinių vadovais 2020-04-03 posėdyje (protokolo Nr. PR-3, darbotvarkės klausimas Nr. 2.) aptartas ir 

2020-04-03 įsakymu Nr. V-54 patvirtintas KAVB veiklos pertvarkymo planas 2020-2022 metams (aktuali redakcija). 

Įgyvendintos 4 plane numatytos priemonės. Siekiant aktualinti kultūros paveldo ir kraštotyros fondus, didinti jų 

prieinamumą regione, įkurtas Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras (Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 

pagrindu, prijungiant kraštotyros veiklų ir skaitmeninimo koordinavimo funkcijas). Optimaliau paskirstant žmogiškuosius 

ir infrastruktūros išteklius, stiprinant andragogų veiklą, apjungtos specialistų ir gyventojų mokymų (organizavimas, 

įgyvendinimas ir koordinavimas) funkcijos. Siekiant didinti kokybiškų meno paslaugų prieinamumą regione, optimizuoti 

vartotojų patiriamus procesus įkurtas Meno ir muzikos skyrius (Meno leidinių ir Muzikos leidinių skyrių pagrindu). 

Siekiant užtikrinti KAVB vidaus administravimo funkcijų įgyvendinimą, Buhalterijos skyriaus pagrindu įkurtas Bendrųjų 

reikalų skyrius. Nuo 2021 m. pakeista KAVB organizacinė struktūra (2020-12-16 įsakymas Nr. V-186).

Parengtas, 2020-04-08 įsakymu Nr. V-57 patvirtintas ir įgyvendintas KAVB veiklų perkraustymo iš Radastų g. 2 į K. 

Donelaičio g. 8 pastatą planas 2020 metams (aktuali redakcija). 

Parengtas, 2020-07-16 įsakymu Nr. V-116 patvirtintas ir įgyvendintas KAVB veiklų perkraustymo iš Radastų g. 2 į L. 

Sapiegos g. 12 ir I. Kanto g. 6 pastatus planas (aktali redakcija)

Parengtas bendras Radastų g. 2 

pastato techninis projektas 

abiem projektams

Parengtas ir su padalinių 

vadovais aptartas KAVB veiklos 

pertvarkymo planas 2020-2022 

metams

Parengti ir su agentūromis 

suderinti rangos darbų viešojo 

pirkimo konkurso dokumentai

Numatytos ir įgyvendintos ne 

mažiau kaip 3 priemonės, skirtos 

KAVB organizacinei struktūrai, 

darbo organizavimo principams, 

vartotojų patiriamiems 

procesams ir pan. pertvarkyti

Parengtas ir įgyvendintas KAVB 

veiklų perkraustymo iš Radastų 

g. 2 į K. Donelaičio g. 8 pastatą 

planas



1 1 100%

1 1 100%

10 11 110%

100 100 100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

13

97

220

4. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas

Parengtas ir 2020-08-04 direktoriaus įsakymu Nr. V-121 patvirtintas „Veiksmų planas, aktyvinant Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos (KAVB) veiklą, pasibaigus nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms". Plane numatyta dalį 

vartotojams ir regiono bibliotekų specialistams skirtų paslaugų organizuoti virtualioje erdvėje išnaudojant bibliotekos 

interneto svetainės, turimų socialinių tinklų paskyrų (facebook, youtube), Moodle mokymosi aplinkos galimybes, taip pat 

įsigyjant licenciją naudotis Zoom mokymosi aplinka.

Gyventojams organizuoti 27 skaitmeninio, medijų ir informacinio raštingumo nuotoliniai mokymai, kuriuose mokėsi 404 

vartotojai. Naudojant Zoom mokymosi aplinką vyko 30 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 1538 virtualūs 

lankytojai. Regiono bibliotekų specialistams  iš 19 organizuotų mokymų net 14 vyko nuotoliniu būdu, juose kvalifikaciją 

kėlė 315 specialistų. Zoom mokymosi aplinkoje, socialiniuose tinkluose tiesiogiai transliuoti ir skelbti 46 virtualūs kultūros 

renginiai (susitikimai, paskaitos, knygų sutiktuvės bei knygų pristatymai ir kt.), sulaukę 6134 virtualių lankytojų. Plane 

numatytos priemonės ir perorganizuotos veiklos leido  pasiekti planuotus bibliotekos veiklos 2020 m. rezultatus

7,46

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius 

(vnt.)

Patvirtintas KAVB regioninės 

veiklos plėtros modelio 

priemonių planas 2020 m.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1. Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms 13 

Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 6 

mokyklų bibliotekoms. 

2. Apskričių viešosioms bibliotekoms susitarus dėl mokymų apskaitos 

metodikos, 2020 m. KAVB parengta  „Kompetencijų ugdymo 

programų teikimo, tvirtinimo ir kokybės užtikrinimo tvarka". 

Remiantis šia tvarka biblioteka organizavo 19 planuotų mokymų, iš 

kurių, pasikeitus aplinkybėms, 14 įvyko nuotoliniu būdu, juose 

mokėsi 315 regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų 

specialistų. Specialistų mokymai vyko pagal 16 parengtų/pritaikytų 

programų, kurių didžioji dalis buvo pritaikyta nuotoliniams 

mokymams:  „Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, 

pokalbiai ir vaizdo skambučiai",  „Microsoft Excel naudojimas ir 

galimybės", „Muzikos informacijos paieška KAVB svetainėje ", 

„Konfliktai: kaip valdyti ir spręsti ", „Stresas: kaip sumažinti ir 

įveikti", „Prenumeruojamos duomenų bazės: naujos funkcijos ir 

galimybės", „EBSCO Publishing duomenų bazės mokymai, projekto 

„Aplinkai draugiška biblioteka" mokymų ciklo 3 programos.  

3. Ataskaitiniais metais vykdyti 9 projektai ir 2 programos, skirti 

kultūrinei edukacijai, skaitymo skatinimui, inovatyvių paslaugų 

diegimui, bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimui, 

partnerystės ryšių, bendruomeniškumo stiprinimui,  gerosios 

patirties sklaidai („Kultūra sumaniai", „Drabužių istorijos", „Akimirkų 

istorijos", „Draugiška aplinkai biblioteka", „Operacija ŠEIMA", 

„Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be 

smurto",  skaitymo skatinimo programa  „Vasara su knyga" ir kt.)

Konsultacijų daugėjo pavasarį prasidėjus karatinui dėl 

viruso COVID-19 pandemijos ir apribojus bibliotekų 

veiklą, taip pat veiklos  apribojimams prasitęsus 

rudenį. Net ketvirtadalis (25,5 proc.) konsultacijų 

suteikta bibliotekų veiklos organizavimo bei veiklos 

apskaitos  klausimais 

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc

6,15

Parengtas ir įgyvendintas 2020 

m. KAVB veiklų perkraustymo iš 

Radastų g. 2 pastato į kitas 

patalpas mieste planas, įvertinus 

ir suradus tam tinkamas 

patalpas Kaune 

2. Užtikrinti sėkmingą pasirengimą KAVB veiklos organizavimui ir nenutrūkstamam paslaugų teikimui  pastato 

rekonstrukcijos metu.

Parengtas, su padalinių vadovais 2020-04-03 posėdyje (protokolo Nr. PR-3, darbotvarkės klausimas Nr. 2.) aptartas ir 

2020-04-03 įsakymu Nr. V-54 patvirtintas KAVB veiklos pertvarkymo planas 2020-2022 metams (aktuali redakcija). 

Įgyvendintos 4 plane numatytos priemonės. Siekiant aktualinti kultūros paveldo ir kraštotyros fondus, didinti jų 

prieinamumą regione, įkurtas Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras (Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 

pagrindu, prijungiant kraštotyros veiklų ir skaitmeninimo koordinavimo funkcijas). Optimaliau paskirstant žmogiškuosius 

ir infrastruktūros išteklius, stiprinant andragogų veiklą, apjungtos specialistų ir gyventojų mokymų (organizavimas, 

įgyvendinimas ir koordinavimas) funkcijos. Siekiant didinti kokybiškų meno paslaugų prieinamumą regione, optimizuoti 

vartotojų patiriamus procesus įkurtas Meno ir muzikos skyrius (Meno leidinių ir Muzikos leidinių skyrių pagrindu). 

Siekiant užtikrinti KAVB vidaus administravimo funkcijų įgyvendinimą, Buhalterijos skyriaus pagrindu įkurtas Bendrųjų 

reikalų skyrius. Nuo 2021 m. pakeista KAVB organizacinė struktūra (2020-12-16 įsakymas Nr. V-186).

Parengtas, 2020-04-08 įsakymu Nr. V-57 patvirtintas ir įgyvendintas KAVB veiklų perkraustymo iš Radastų g. 2 į K. 

Donelaičio g. 8 pastatą planas 2020 metams (aktuali redakcija). 

Parengtas, 2020-07-16 įsakymu Nr. V-116 patvirtintas ir įgyvendintas KAVB veiklų perkraustymo iš Radastų g. 2 į L. 

Sapiegos g. 12 ir I. Kanto g. 6 pastatus planas (aktali redakcija)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų skaičius (vnt.)

Suteiktų konsultacijų skaičius, 

tenkantis vienai aptarnaujamos 

teritorijos savivaldybės viešajai 

bibliotekai (vnt.)

3. Stiprinti ir plėtoti KAVB regioninę veiklą, bendradarbiaujant su savivaldybių viešosiomis ir mokyklų bibliotekomis, taip 

prisidedant prie tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regione.

Parengtas ir 2020-02-26 įsakymu Nr. V-26 patvirtintas KAVB regioninės veiklos plėtros modelio priemonių planas 2020 m. 

Jis sėkmingai įvykdytas, įgyvendinus 11 jame numatytų priemonių. 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį regioninės veiklos plėtros modelio įgyvendinimą, peržiūrėta KAVB struktūra, padalinių 

vykdomos funkcijos. Vykdant 2020-2022 m. bibliotekos veiklos pertvarkymo planą, pasirengta naujų padalinių su didesne 

regioninės veiklos apimtimi  -  Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro, Meno ir muzikos skyriaus - įkūrimui nuo 

2021-01-01. 

 Įgyvendinta 11 regioninių projektų ir programų, įtraukiant visas 13 regiono bibliotekų. Kvalifikacijos kėlimo projektų 

įgyvendinta 25 proc. daugiau nei 2019 metais. Parengta ir/ar atnaujinta 13 neformaliojo švietimo programų regiono 

bibliotekų specialistams ir gyventojams.

Parengta ir su regiono bibliotekų specialistais pasidalinta metodine medžiaga 6 temomis.

Susisteminta ir atnaujinta informacija apie Kauno regiono bibliotekų kuriamus el. informacijos išteklius, parengti 

straipsniai apie regiono kraštotyrinę veiklą.

Surengtos 39 kultūros, edukacinio ir šviečiamojo pobūdžio veiklos regione (edukacijos, kilnojamosios parodos, kino 

vakarai ir kt.).

Įgyvendinta programa „Vasara su knyga“, įtraukta 13 Kauno regiono SVB, kvietimu dalyvauti pasidalinta su Kauno regiono 

mokyklų bibliotekomis

Įgyvendintos priemonės, 

nukreiptos į regioninės veiklos 

plėtrą

121%

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius 

(vnt.)



13

842

19

350

Organizuotų mokymų nustatytos teritorijos 

bbliotekininkams pagal bibliotekos sukurtas ir/ar 

pritaikytas mokymų programas skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų 

mokymų dalyvių skaičius (žm.)

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius 

(žm.)

7,46

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos 

mokyklų bibliotekoms skaičius (vnt.)

43 97%

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1. Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms 13 

Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 6 

mokyklų bibliotekoms. 

2. Apskričių viešosioms bibliotekoms susitarus dėl mokymų apskaitos 

metodikos, 2020 m. KAVB parengta  „Kompetencijų ugdymo 

programų teikimo, tvirtinimo ir kokybės užtikrinimo tvarka". 

Remiantis šia tvarka biblioteka organizavo 19 planuotų mokymų, iš 

kurių, pasikeitus aplinkybėms, 14 įvyko nuotoliniu būdu, juose 

mokėsi 315 regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų 

specialistų. Specialistų mokymai vyko pagal 16 parengtų/pritaikytų 

programų, kurių didžioji dalis buvo pritaikyta nuotoliniams 

mokymams:  „Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, 

pokalbiai ir vaizdo skambučiai",  „Microsoft Excel naudojimas ir 

galimybės", „Muzikos informacijos paieška KAVB svetainėje ", 

„Konfliktai: kaip valdyti ir spręsti ", „Stresas: kaip sumažinti ir 

įveikti", „Prenumeruojamos duomenų bazės: naujos funkcijos ir 

galimybės", „EBSCO Publishing duomenų bazės mokymai, projekto 

„Aplinkai draugiška biblioteka" mokymų ciklo 3 programos.  

3. Ataskaitiniais metais vykdyti 9 projektai ir 2 programos, skirti 

kultūrinei edukacijai, skaitymo skatinimui, inovatyvių paslaugų 

diegimui, bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimui, 

partnerystės ryšių, bendruomeniškumo stiprinimui,  gerosios 

patirties sklaidai („Kultūra sumaniai", „Drabužių istorijos", „Akimirkų 

istorijos", „Draugiška aplinkai biblioteka", „Operacija ŠEIMA", 

„Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be 

smurto",  skaitymo skatinimo programa  „Vasara su knyga" ir kt.)

41,57Bibliotekininkams skirtuose 

mokymuose apmokytų 

nustatytos teritorijos 

bibliotekininkų dalis (proc.)

Konsultacijų daugėjo pavasarį prasidėjus karatinui dėl 

viruso COVID-19 pandemijos ir apribojus bibliotekų 

veiklą, taip pat veiklos  apribojimams prasitęsus 

rudenį. Net ketvirtadalis (25,5 proc.) konsultacijų 

suteikta bibliotekų veiklos organizavimo bei veiklos 

apskaitos  klausimais 

6,15Suteiktų konsultacijų skaičius, 

tenkantis vienai aptarnaujamos 

teritorijos savivaldybės viešajai 

bibliotekai (vnt.)

121%



11

13

2740

498

101148

2740

872

872

Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų, 

kurios naudojasi apskrities 

viešosios bibliotekos 

skaitmeninimo kompetencijų 

centro paslaugomis, dalis (proc.)

54 53,85 100% 7

190

183

10696

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

95

Rodiklis skaičiuojamas tik nuo 2019 m., o 2020 m. 

pirmą kartą planuotas atsižvelgiant į praėjusių 

ataskaitinių metų rodiklį ir anksčiau atliktų regiono 

bibliotekų duomenų bazių naudojimo tyrimų 

rezultatus, kurie rodė mažą duomenų bazių 

panaudojimą. 

Ataskaitiniais metais itin intensyviai komunikuota su 

regiono bibliotekų specialistais raginant juos aktyviau 

viešinti informacijos paieškos galimybes. Bibliotekų 

specialistams suteikta 5 kartus daugiau, negu 

ankstesniais metais, konsultacijų, organizuoti 3 

nuotoliniai mokymai, dalintasi  pažangia patirtimi 

duomenų bazių administravimo, informacijos paieškos 

klausimais

LABAI

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Atvirąja turinio licencija paženklintų 

suskaitmenintų 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.) 

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų bibliotekos veiklų 

apribojimų  bibliotekoje apsilankius mažesniam fizinių 

lankytojų skaičiui, mažiau rengta pristatymų produktų, 

kuriuose naudojami suskaitmeninti objektai, taip pat 

lankytojai mažiau  konsultuoti ir mokyti naudotis 

portale www.epaveldas.lt  esančias dokumentais bei 

informacija

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų 

užklausų skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičius praėjusiais 

ataskaitiniais metais (vnt.)

70%

6336%

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.) 

101%Per tarpbibliotekinį 

abonementą įvykdytų užklausų 

dalis (proc.)

II. Skaitmeninimas:

1.  Ataskaitiniais metais planuota atrinkti ir suskaitmeninti 400 

kultūros paveldo objektų. Suderinus su VEPIS  partneriais atrinkta ir 

suskaitmeninta ketvirtadaliu (+24,5 %) objektų daugiau ir visi jie 

eksportuoti į epaveldo portalą, daugiau (+16 %) jų paženklinta 

atvirąja turinio licencija.

2. Bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro paslaugomis 

naudojosi regiono savivaldybių viešosios bibliotekos, savo fonduose 

turinčios vertingų kultūriniu bei istoriniu turiniu spausdintų 

dokumentų bei rankraščių. Joms suteikta 12 konsultacijų dokumentų 

tvarkymo, autorių teisių ir kitais su kultūros paveldo objektų 

saugojimu bei naudojimu susijusiais klausimais. 

3 .  Parengtas bibliotekos skaitmeninimo paslaugų teikimo 

aptarnaujamai teritorijai tvarkos aprašas. Parengta Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos skaitmeninimo paslaugų poreikio ir 

pasitenkinimo tyrimo metodika bei atliktas tyrimas, kuris parodė, 

kad 8 (iš 13) bibliotekos skaitmeninimo veiklas organizuoja ir 

įgyvendina vienu ar kitu būdu: šešios iš jų skaitmeninimą vykdo 

savarankiškai konsultuodamosis su  KAVB specialistais, dvi – 

pasinaudodamos KAVB kaip regiono skaitmeninimo kompetencijų 

centro paslaugomis. Ateityje šio centro paslaugomis aktyviai 

naudotis pageidautų 4 bibliotekos. Tyrimo metu  nustatytas 

pasitenkinimo 2019-2020 m. KAVB suteiktų skaitmeninimo paslaugų 

indeksas – 9,9 balo arba 99% (iš 100%)

Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose 

duomenų bazėse peržiūrėtų 

turinio vienetų skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.)

III. Dokumentų fondas:

1.  Bibliotekos fonde kaupiami ir saugomi dokumentai sudarė 

galimybę tiek teikti informaciją, tiek ir skolinti dokumentus kitų 

bibliotekų vartotojams. 

2.  Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose 2020 m. 

buvo prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO, Naxos Music 

Library ir Infolex. Raginant bibliotekų specialistus aktyviau siūlyti 

vartotojams naudotis duomenų bazėse esančia informacija, 

organizuoti 3 nuotoliniai mokymai, kuriuose mokyta administruoti 

duomenų bazes, atlikti jose informacijos paiešką, viešinti 

informacijos paieškos galimybes pasirenkant tinkamus 

komunikacijos kanalus. Bibliotekų specialistams suteikta 16 (2019 m. 

- 3) konsultacijų. Regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose 

ataskaitiniais metais peržiūrėtų turinio vienetų padaugėjo 60 %.

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. ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje užregistruoti 5230 

leidiniai. KAVB nekaupia dokumentų, kurių tiražas yra iki 100 egz., 

standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, Brailio raštu išleistų 

dokumentų, dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų 

turinčių asmenų poreikiams, elektronine forma publikuotų 

dokumentų. Todėl iš užregistruotų agentūroje pavadinimų skaičiaus 

išminusavus minėtus dokumentus, per 2020 m. KAVB turėjo surinkti 

2870 leidinių.

4. Rengiant nustatytą Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 

dalį tęstas 1920-1923 m. lietuviškų  periodinių leidinių publikacijų 

bibliografinių įrašų sudarymas, Nacionalinės bibliografijos duomenų 

bankui (NBDB) sudaryti analiziniai bibliografiniai įrašai, nustatyti jų 

reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos.

5.  2020-05-11 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl 

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių 

viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo“ įstaigai 

paskirtos papildomos lėšos, 46 855 Eur, panaudotos komplektuojant 

aktyvų vartotojų aptarnavimui skirtą bibliotekos fondą. Papildomai 

skirtos lėšos leido fondą papildyti beveik dvigubai didesniu 

dokumentų kiekiu: 2020 m. nupirkti 8086 vnt., 2019 m. - 4358 vnt. 

dokumentų

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų, kurios naudojosi apskrities viešosios 

bibliotekos skaitmeninimo centro paslaugomis, 

skaičius (vnt.)

96,32

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

53 36,92

0,8 50,69

Projektuose (programose), kurių 

tikslinė grupė yra nustatytos 

teritorijos savivaldybių viešosios 

bibliotekos ir/ar jų lankytojai, 

dalyvavusių savivaldybių viešųjų 

bibliotekų dalis (proc.)

100 100 Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė grupė 

yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios 

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

100%

I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:

1. Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms 13 

Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 6 

mokyklų bibliotekoms. 

2. Apskričių viešosioms bibliotekoms susitarus dėl mokymų apskaitos 

metodikos, 2020 m. KAVB parengta  „Kompetencijų ugdymo 

programų teikimo, tvirtinimo ir kokybės užtikrinimo tvarka". 

Remiantis šia tvarka biblioteka organizavo 19 planuotų mokymų, iš 

kurių, pasikeitus aplinkybėms, 14 įvyko nuotoliniu būdu, juose 

mokėsi 315 regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų 

specialistų. Specialistų mokymai vyko pagal 16 parengtų/pritaikytų 

programų, kurių didžioji dalis buvo pritaikyta nuotoliniams 

mokymams:  „Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, 

pokalbiai ir vaizdo skambučiai",  „Microsoft Excel naudojimas ir 

galimybės", „Muzikos informacijos paieška KAVB svetainėje ", 

„Konfliktai: kaip valdyti ir spręsti ", „Stresas: kaip sumažinti ir 

įveikti", „Prenumeruojamos duomenų bazės: naujos funkcijos ir 

galimybės", „EBSCO Publishing duomenų bazės mokymai, projekto 

„Aplinkai draugiška biblioteka" mokymų ciklo 3 programos.  

3. Ataskaitiniais metais vykdyti 9 projektai ir 2 programos, skirti 

kultūrinei edukacijai, skaitymo skatinimui, inovatyvių paslaugų 

diegimui, bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimui, 

partnerystės ryšių, bendruomeniškumo stiprinimui,  gerosios 

patirties sklaidai („Kultūra sumaniai", „Drabužių istorijos", „Akimirkų 

istorijos", „Draugiška aplinkai biblioteka", „Operacija ŠEIMA", 

„Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be 

smurto",  skaitymo skatinimo programa  „Vasara su knyga" ir kt.)

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė 

yra nustatytos teritorijos savivaldybių bibliotekos 

ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių savivaldybių 

viešųjų bibliotekų skaičius (vnt.)



16118

2870

3452

Lietuvos publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo surinkimo 

pilnumas (proc.)                        

[Taikoma tik Kauno apskrities 

viešajai bibliotekai]

90 120,28 134%  Leidinių pavadinimų surinkimo  iš leidėjų skaičius 

viršytas pavėluotai gavus 2019 m. pabaigoje išleistus 

leidinius, taip pat, po priminimų leidėjams, gavus 

ankstesnių metų išieškotus trūkumus

Rodiklis skaičiuojamas tik nuo 2019 m., o 2020 m. 

pirmą kartą planuotas atsižvelgiant į praėjusių 

ataskaitinių metų rodiklį ir anksčiau atliktų regiono 

bibliotekų duomenų bazių naudojimo tyrimų 

rezultatus, kurie rodė mažą duomenų bazių 

panaudojimą. 

Ataskaitiniais metais itin intensyviai komunikuota su 

regiono bibliotekų specialistais raginant juos aktyviau 

viešinti informacijos paieškos galimybes. Bibliotekų 

specialistams suteikta 5 kartus daugiau, negu 

ankstesniais metais, konsultacijų, organizuoti 3 

nuotoliniai mokymai, dalintasi  pažangia patirtimi 

duomenų bazių administravimo, informacijos paieškos 

klausimais

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus 

pavadinimų skaičius (vnt.)

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių 

skaičius (vnt.)

6336%

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse 

peržiūrėtų turinio vienetų skaičius (vnt.)

Nustatytos teritorijos 

savivaldybių viešosiose 

bibliotekose licencijuojamose 

duomenų bazėse peržiūrėtų 

turinio vienetų skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.)

III. Dokumentų fondas:

1.  Bibliotekos fonde kaupiami ir saugomi dokumentai sudarė 

galimybę tiek teikti informaciją, tiek ir skolinti dokumentus kitų 

bibliotekų vartotojams. 

2.  Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose 2020 m. 

buvo prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO, Naxos Music 

Library ir Infolex. Raginant bibliotekų specialistus aktyviau siūlyti 

vartotojams naudotis duomenų bazėse esančia informacija, 

organizuoti 3 nuotoliniai mokymai, kuriuose mokyta administruoti 

duomenų bazes, atlikti jose informacijos paiešką, viešinti 

informacijos paieškos galimybes pasirenkant tinkamus 

komunikacijos kanalus. Bibliotekų specialistams suteikta 16 (2019 m. 

- 3) konsultacijų. Regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose 

ataskaitiniais metais peržiūrėtų turinio vienetų padaugėjo 60 %.

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. ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje užregistruoti 5230 

leidiniai. KAVB nekaupia dokumentų, kurių tiražas yra iki 100 egz., 

standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, Brailio raštu išleistų 

dokumentų, dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų 

turinčių asmenų poreikiams, elektronine forma publikuotų 

dokumentų. Todėl iš užregistruotų agentūroje pavadinimų skaičiaus 

išminusavus minėtus dokumentus, per 2020 m. KAVB turėjo surinkti 

2870 leidinių.

4. Rengiant nustatytą Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 

dalį tęstas 1920-1923 m. lietuviškų  periodinių leidinių publikacijų 

bibliografinių įrašų sudarymas, Nacionalinės bibliografijos duomenų 

bankui (NBDB) sudaryti analiziniai bibliografiniai įrašai, nustatyti jų 

reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos.

5.  2020-05-11 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl 

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių 

viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo“ įstaigai 

paskirtos papildomos lėšos, 46 855 Eur, panaudotos komplektuojant 

aktyvų vartotojų aptarnavimui skirtą bibliotekos fondą. Papildomai 

skirtos lėšos leido fondą papildyti beveik dvigubai didesniu 

dokumentų kiekiu: 2020 m. nupirkti 8086 vnt., 2019 m. - 4358 vnt. 

dokumentų

0,8 50,69



1784

2280

803

215

15

13

3

1475

1864

273

1535

30

10

219

98

43

18

60

128570

Planuotas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 

padidėjo pradėjus vesti edukacijas nuotoliniu būdu. 14 

edukacijų vyko Zoom platformoje, jose dalyvavo 278 

dalyviai. Socialiniuose tinkluose vyko 16 edukacinių 

renginių, juose dalyvavo ir įrašus peržiūrėjo 1260 

virtualių lankytojų. Viename virtualiame užsiėmime 

vidutiniškai dalyvavo 51 lankytojas (dalyvavimas 

tiesioginėje transliacijoje ir įrašo peržiūra). Virtualūs 

edukacinių renginių lankytojai sudarė 30% edukacinių 

užsiėmimų dalyvių 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  

asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

338844 94% Fizinių lankytojų skaičius (žm.)

99% Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių 

skaičius (žm.)

Medijų ir informacinio raštingumo mokymų 

dalyvių skaičius (žm.)

Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų 

skaičius (vnt.)

Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si) 

programų skaičius (vnt.)

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius praėjusiais 

ataskaitiniais metais (vnt.)

Sudarytų nacionalinės 

retrospektyviosios bibliografijos 

įrašų skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais (proc.)

[Taikoma tik Kauno apskrities 

viešajai bibliotekai]

26,7 27,80

V. Apsilankymai:

Biblioteka teikė Kauno ir Marijampolės apskričių  gyventojams 

aktualias mokymosi visą gyvenimą, saviraišką ir bendrakūrystę 

skatinančias paslaugas, užtikrindama kokybišką informacinių, 

edukacinių ir kultūrinių paslaugų teikimą tiek įprastomis sąlygomis, 

tiek karantino dėl COVID-19 pandemijos metu. Susidariusios 

nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės paskatino didesnę 

dalį bibliotekos veiklų perkeltį į virtualią erdvę, organizuojant 

tiesiogines kultūros renginių transliacijas facebook paskyrose, 

vedant gyventojams ir bibliotekų specialistams mokymus, 

edukacinius užsiėmimus vartotojams nuotolinėse mokymosi 

aplinkose Moodle, Zoom ir kt. Tai turėjo įtakos virtualių lankytojų 

padidėjimui 17,3 % 

Lankytojų skaičius (žm.) 360000

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)

128%

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius (vnt.)

104%

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1. Organizuoti individualūs (naudojimosi kompiuterizuotose darbo 

vietose), auditoriniai  ir nuotoliniai mokymai vartotojams, kuriuose 

siekta suteikti jiems įgūdžių, padedančių kuo efektyviau išnaudoti 

informacijos ir komunikacijos technologijas: naudotis kompiuteriu, 

el. paslaugomis, įskaitant bibliotekines, socialiniais tinklais, 

bibliotekų informacinėmis sistemomis, laisvai prieiti prie informacijos 

kanalų, kritiškai analizuoti gaunamą informaciją ir kt.  Pavasarį 

paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos, planuoti kontaktiniai 

auditoriniai  mokymai pradėti aktyviau organizuoti nuotolinėse 

mokymosi aplinkose (Moodle, Zoom ir kt.).  Bibliotekos andragogai 

pagal projekto "Prisijungusi Lietuva" 9 mokymų programas pravedė 

25 nuotolinius mokymus 377 klausytojams ir 2 mokymus 27 

klausytojams pagal bibliotekos andragogų parengtas 2 nuotolinių 

mokymų  programas: „Tobuliname įgūdžius: „Microsoft Office Word 

2010" ir „Socialiniai tinklai: nauda ar mada?" (parengta 2020 m.). 

Nuotoliniai mokymai sudarė 52% gyventojams organizuotų grupinių 

mokymų, kuriuose mokėsi  pusė (50%) mokymų dalyvių.

2 . Kauno regiono  savivaldybių bendruomenėms, tenkinant įvairių 

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

kt.) kultūrinės, socialinės edukacijos poreikius, pasiūlytos 30 

edukacinių užsiėmimų temų, iš kurių 11 temų moksleiviams įtrauktos 

į Kultūros pasą (3 parengtos 2020 m.). Asmenims su negalia 

pasiūlytos 3 edukacinės programos. 1329 vartotojai dalyvavo 43 

kontaktiniuose edukaciniuose užsiėmimuose regiono viešųjų 

bibliotekų aptarnaujamose bendruomenėse.  Interneto mokymosi 

aplinkos platformose ir socialiniuose tinkluose pravesta 30 edukacijų

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

4010 5147

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

senjorams, skaičius (vnt.)

III. Dokumentų fondas:

1.  Bibliotekos fonde kaupiami ir saugomi dokumentai sudarė 

galimybę tiek teikti informaciją, tiek ir skolinti dokumentus kitų 

bibliotekų vartotojams. 

2.  Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose 2020 m. 

buvo prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO, Naxos Music 

Library ir Infolex. Raginant bibliotekų specialistus aktyviau siūlyti 

vartotojams naudotis duomenų bazėse esančia informacija, 

organizuoti 3 nuotoliniai mokymai, kuriuose mokyta administruoti 

duomenų bazes, atlikti jose informacijos paiešką, viešinti 

informacijos paieškos galimybes pasirenkant tinkamus 

komunikacijos kanalus. Bibliotekų specialistams suteikta 16 (2019 m. 

- 3) konsultacijų. Regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose 

ataskaitiniais metais peržiūrėtų turinio vienetų padaugėjo 60 %.

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. ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje užregistruoti 5230 

leidiniai. KAVB nekaupia dokumentų, kurių tiražas yra iki 100 egz., 

standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, Brailio raštu išleistų 

dokumentų, dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų 

turinčių asmenų poreikiams, elektronine forma publikuotų 

dokumentų. Todėl iš užregistruotų agentūroje pavadinimų skaičiaus 

išminusavus minėtus dokumentus, per 2020 m. KAVB turėjo surinkti 

2870 leidinių.

4. Rengiant nustatytą Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 

dalį tęstas 1920-1923 m. lietuviškų  periodinių leidinių publikacijų 

bibliografinių įrašų sudarymas, Nacionalinės bibliografijos duomenų 

bankui (NBDB) sudaryti analiziniai bibliografiniai įrašai, nustatyti jų 

reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos.

5.  2020-05-11 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl 

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių 

viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo“ įstaigai 

paskirtos papildomos lėšos, 46 855 Eur, panaudotos komplektuojant 

aktyvų vartotojų aptarnavimui skirtą bibliotekos fondą. Papildomai 

skirtos lėšos leido fondą papildyti beveik dvigubai didesniu 

dokumentų kiekiu: 2020 m. nupirkti 8086 vnt., 2019 m. - 4358 vnt. 

dokumentų

Apmokytų gyventojų skaičius 

(žm.)

1040 1033



210274

338844 94%

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

V. Apsilankymai:

Biblioteka teikė Kauno ir Marijampolės apskričių  gyventojams 

aktualias mokymosi visą gyvenimą, saviraišką ir bendrakūrystę 

skatinančias paslaugas, užtikrindama kokybišką informacinių, 

edukacinių ir kultūrinių paslaugų teikimą tiek įprastomis sąlygomis, 

tiek karantino dėl COVID-19 pandemijos metu. Susidariusios 

nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės paskatino didesnę 

dalį bibliotekos veiklų perkeltį į virtualią erdvę, organizuojant 

tiesiogines kultūros renginių transliacijas facebook paskyrose, 

vedant gyventojams ir bibliotekų specialistams mokymus, 

edukacinius užsiėmimus vartotojams nuotolinėse mokymosi 

aplinkose Moodle, Zoom ir kt. Tai turėjo įtakos virtualių lankytojų 

padidėjimui 17,3 % 

Lankytojų skaičius (žm.) 360000



12

10

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

11 11 100% 13

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

13 13 100%

0

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1 . 2020 m. buvo parengta paraiška regiono viešųjų bibliotekų ir 

KAVB specialistų kvalifikacijos kėlimo užsienyje projektui, tačiau,  

prasidėjus pavasario karantinui, Lietuvos kultūros taryba 

suspendavo teiktą paraišką.

 2 .  Tęstos kartu su partneriais iš Didžiosios Britanijos, Italijos, 

Rumunijos ir Suomijos projekto „Green Bridges" veiklos ( knygos 

„Fotosintezė“ pristatymas; edukacija / kūrybinės dirbtuvės su 

taikomosios antropologijos asociacija). Veiklos su užsienio  

partneriais dėl pasaulinės COVID-19 viruso pandemijos apsiribojo 

virtualiu komunikavimu. Partnerio teisėmis laimėtas naujas 

Erasmus+ projektas „Creating a new meaning in language education 

for senior learners“. Projekto pagrindiniai koordinatoriai - 

visuomeninė suaugusiųjų švietimo organizacija ,,Fundacja Parasol“ 

Lenkijoje.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-

o) įgyvendinant biblioteka, 

skaičius (vnt.)

2 2

22 169% Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų 

skaičius (vnt.)

Susidariusias nenugalimos jėgos (Force majeure) 

aplinkybėms, neplanuotai į virtualią erdvę perkelta 

daugiau bibliotekos teikiamų paslaugų. Neplanuotai 

parengus paraišką ir laimėjus finansavimą, atnaujintas 

elektroninis žinynas  „Kauno menininkai", orgznizuoti 

virtualūs  paskaitų ciklai „Lietuvos  teatro ir kino 

istorija" ir  „Pokalbiai su Kauno menininkais". Gavus 

projektinį finansavimą atnaujinta mobili programėlė  

„Knygos kelias". Ataskaitiniais metais pradėjo veikti 

lankytojus suburiantys  „Literatūros klubas" ir  „Kalbų 

ir kultūrų klubas", veiklas organizavę tiek fizinėje, tiek 

ir virtualioje erdvėje. Projekto   „Akimirkų istorijos" 

partneriams pasiūlius, vietoje 1 parengti 2 edukacinių 

ekskursijų maršrutai po Kauno Žaliakalnį

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

100% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

biblioteka, skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

 1.  Ataskaitiniais metais  du kartus susidarius nenugalimos jėgos 

(Force majeure) aplinkybėms, stengtasi vartotojams teikti kuo 

daugiau paslaugų, dalį tradicinių kontaktinių paslaugų perkeliant į 

virtualią erdvę. Sukurtos tinklalaidės (podcast) ir jų viešinimas, 

vykdant projekto „Drabužių istorijos" veiklas. Parengti 4 virtualių 

parodų ciklai, skirti  istorijos, kalbos, dailės, pramonės vystymuisi iki 

1945 m. Parengta  projektinė paraiška el.žinyno „Žymūs Kauno 

žmonės: atminimo įamžinimas" atnaujinimui, tačiau paraiška 

finansavimo negavo. Todėl papildomai rengta paraiška el. žinyno 

„Kauno menininkai" atnaujinimui ir gautas finansavimas. Kuriant ir 

atnaujinant  vartotojams teikiamas fizines paslaugas, Radastų g. 2 

pastate įrengtas Infokiosko terminalas, kuriame lankytojai gali rasti 

svarbiausią informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas. 

Vykdant projektą „Senoji knyga atsiveria jums”, pasitelkiant 

informacines technologijas, atnaujinta ir modernizuota Senosios 

knygos ekspozicija. Įgyvendinant projektą "Drabužių istorijos" 

sukurta inovatyvi ekspozicija-edukacinis baldas „Mados stalčiai“. 

Projekto „Akimirkų istorijos" metu parengti pažintiniai maršrutai po 

Žaliakalnį. 

2. Mokiniams siūlyta dalyvauti edukcinėse veiklose, turinio kokybe 

atitinkančiose jų socialinius, kultūrinius poreikius ir bendrojo ugdymo 

programas. Į „Kultūros pasą" įtrauktų bibliotekos edukatorių 

parengtų programų sąrašas papildytas 3 naujomis programomis: 

„Atrask Kauno istorijos įdomybes" , „Skaitymai ir įsegamų ženkliukų 

dirbtuvės“ , „Literatūra ir teatras". Planuota pravesti 32 „Kultūros 

paso" edukacinius renginius, planas įvykdytas 40,6 %, nes mokyklos 

negalėjo užsakyti edukacijų  „Kultūros paso" platformoje dėl 

karantino ir nuotoliniu būdu organizuojamo mokymo proceso. 

3.  Mažinant asmenų su negalia atskirį, sukurta autizmo spektro 

sutrikimą turintiems žmonėms draugiška aplinka bibliotekoje ir 

visose regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose: parengti ir 

išdalinti specialūs ženklinimo lipdukai;  sukurtos bibliotekų socialinės 

istorijos; parengti specializuoti patalpų planai;  įsigyti specialūs 

sensoriniai rinkiniai asmenims su negalia emocijoms valdyti. Visose 

regiono bibliotekose asmenims su negalia organizuotos edukacinės 

programos, pasirenkant vieną iš 3: meno terapija-smėlio piešinėlių 

edukacija;  kaniterapija;  meno terapija-EBRU tapyba ant vandens. 

Organizuotos kūrybinės dirbtuvės negalią turinčių asmenų centre 

„Korys“ ir bibliotekoje. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centre surengtas „Pasakos gestų kalba" pristatymas, organizuoti 

naujų knygų pristatymai 

. 

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

13



2

31

25

30

21

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis 

indeksas (proc.)

86 89 103% 1

Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti bibliotekoje indeksas 

(proc.)

71 78 110% 12123

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

Į savanoriškas veiklas įsitraukti jaunuoliai kviečiami, sudarant jiems 

sąlygas savirealizacijai ir naujos patirties įgijimui, suteikiant jiems 

galimybę aktyviai prisidėti, organizuojant įvairias akcijas, renginius, 

kultūrines, edukacines programas ir kt. 

Bibliotekoje ir/ar jos 

renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

15 15 100%

Dirbant karantino sąlygomis ypatingai išryškėjo 

bendradarbiavimo tarp įvairių kultūros įstaigų poreikis. 

Pradėjus bendrarabiauti su Maironio lietuvių 

literatūros muziejumi, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio 

dalės muziejumi, su miesto teatrais įvyko dvgubai 

daugiau inciatyvų, ypač perkėlus renginius į virtualią 

erdvę  (susitikimai, parodos, paskaitos ir kt.). Tiek 

biblioteka, tiek paslaugas teikiančios verslo 

organizacijos, karantino metu apribojus veiklas, 

ieškojo galimybių jas perkelti į virtualią erdvę. 

Dalinimasis idėjomis ir naujų partnerių paieška leido 

įgyvendinti 21 (planuotos 6) iniciatyvą vykdant 

projektus  „Operacija  „ŠEIMA",  „Kauno atminties 

ekranai",  „Draugiška aplinkai biblioteka" ir kitus 

edukacinius, kultūros renginius bei akcijas

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

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

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo 

įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara: 

1.  Atliktas „Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas",  

lankytojų pasitenkinimo paslaugomis ir rekomendavimo indeksai 

(procentais) prognozuoti remiantis 2018 m. atlikto analogiško  

tyrimo duomenimis. Vartotojų bibliotekai suteiktas vertinimas rodo, 

jog veiklos organizuojamos jų lūkesčius tenkinančiomis kryptimis.

2 . Socialiniai tinklai panaudoti intensyvesniai bibliotekos renginių, 

edukacijų ir kt. paslaugų sklaidai. Susidarius nenugalimos jėgos 

(Force majeure) aplinkybėms bibliotekos renginiai transliuoti 

biblotekos administruojamuose socialiniuose tinkluose. Socialinių 

tinklų sekėjų padaugėjo penktadaliu (20 %)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Bibliotekos administruojamų paskyrų 

socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

Skatintas aktyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, stiprinti 

partnerystės ryšiai su nuolatiniais partneriais, tokiais kaip Vytauto 

Didžiojo universitetas (Kauno istorijos olimpiada), VDU Muzikos 

akademija (koncertai, susitikimai su muzikais), vaikų pramogų 

centru Curiocity (PC „Mega" - edukacijos vaikams, garsiniai knygų 

skaitymai), Lietuvių literatūros ir kalbos institutas (lietuvių kalbos 

dienų renginiai), Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kauno kultūros 

centras, Lietuvos istorinė prezidentūra,  miesto ir regiono bendrojo 

lavinimo ir specialiosios mokyklos, žmones su negalia vienijančios 

organizacijos, kitos įstaigos ir organizacijos. Kartu su partneriais 

buvo organizuojami edukaciniai, skaitymo skatinimo, mokymosi visą 

gyvenimą ir socialinės atskirties mažinimo renginiai bei akcijos. 

Bendroms veikloms pasitelktos 59 (planuota 43) įstaigos ir 

organizacijos

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

64 107 167% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1 . 2020 m. buvo parengta paraiška regiono viešųjų bibliotekų ir 

KAVB specialistų kvalifikacijos kėlimo užsienyje projektui, tačiau,  

prasidėjus pavasario karantinui, Lietuvos kultūros taryba 

suspendavo teiktą paraišką.

 2 .  Tęstos kartu su partneriais iš Didžiosios Britanijos, Italijos, 

Rumunijos ir Suomijos projekto „Green Bridges" veiklos ( knygos 

„Fotosintezė“ pristatymas; edukacija / kūrybinės dirbtuvės su 

taikomosios antropologijos asociacija). Veiklos su užsienio  

partneriais dėl pasaulinės COVID-19 viruso pandemijos apsiribojo 

virtualiu komunikavimu. Partnerio teisėmis laimėtas naujas 

Erasmus+ projektas „Creating a new meaning in language education 

for senior learners“. Projekto pagrindiniai koordinatoriai - 

visuomeninė suaugusiųjų švietimo organizacija ,,Fundacja Parasol“ 

Lenkijoje.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-

o) įgyvendinant biblioteka, 

skaičius (vnt.)

2 2 100%



202

4

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

11 10,88 99% 17

49,75

31,5

151,25

195

29,13

3203081,51

2887211

2616000

271211

16647

325,5

8845

13202,59

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Organizuoti 5 konkursai į pareigybes, kurioms rengiami konkursai. 

Darbo sutartys, laimėjus konkursą, sudarytos su 4 darbuotojais. 

Taip pat sudarytos 6 darbo sutartys su darbuotojais, užimančiais 

nekonkursines pareigybes. Nutraukta 16 darbo sutarčių, 4 darbo 

sutartys pakeistos iš terminuotos į neterminuotą.        

2 . Atlikus bibliotekai nustatytų veiklos vertinimo kriterijų faktinių 

reikšmių analizę,  jos pagrindu  parengtas veiklos planas ir 

nustatytos darbuotojų metinės užduotys. 

3.   Vidutiniškai 10 proc. padidinti kultūros ir meno darbuotojų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.  Darbo sutartys 

pakeistos 151 darbuotojui

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios 

veiklos srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Rengiantis bibliotekos rekonstrukcijai, vykstant veiklų 

perkėlimo į kitas patalpas darbams, visiems 

bibliotekos darbuotojams buvo organizuoti darbų 

saugos mokymai. Taip pat, karantino dėl COVID-19 

pandemijos metu darbuotojai, kurių darbo nuotoliniu 

būdu galimybės buvo ribotos, dalį laiko skyrė 

kvalifikacijos nuotoliniu būdu kėlimui

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

Finansai

98,02 99%

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)

140%

97%

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

0,33

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

30000 25817,50 86%

96,53

I. Gautos lėšos:

1.  Įstaigos metinės pajamos planuotos gauti iš  sudarytų paslaugų 

teikimo sutarčių,  ilgesnių nei 1 mėn. laikotarpio, ir trumpalaikių  

patalpų nuomos sutarčių bei teikiamų bibliotekinių paslaugų. 

2 .  Įstaigos pritrauktos lėšos - tai projektams finansuoti skirtos ir 

gautos lėšos iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos, tarptautinių organizacijų 

ir fondų, privačių paramos davėjų lėšų, įskaitant ir gautą GPM 2 

proc. paramą. 

3.  Biblioteka, siekdama pritraukti lėšas iš BĮ Lietuvos kultūros 

tarybos finansiškai remiamų projektų, tarptautinių organizacijų ir 

fondų (Erasmus+), privačių paramos davėjų, teikė 13 projektų 

paraiškų, tačiau, susidarius nenugalimos jėgos (Force majeure) 

aplinkybėms dėl COVID-19 pandemijos, BĮ Lietuvos kultūros taryba 

panaikino arba suspendavo kai kurias programas, ir keleto paraiškų 

svarstymas buvo sustabdytas. Parama skirta 5 projektams, kurių 

vienas  - kartu su partneriais laimėtas tarptautinis projektas 

„Creating a new meaning in language education for senior learners“

 

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

99

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

0,34

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. Organizuota 17 mokymų, kuriuose mokėsi 1140 dalyvių 

(unikalių darbuotojų - 195).

2. Prasidėjus pavasario karantinui dėl COVID-19 pandemijos  

išanalizuoti bibliotekos specialistams tinkamų kitų institucijų siūlomų 

kvalifikacijos kėlimo renginių pasiūla, padalinių vadovams parengti 

rekomendaciniai kvalifikacijos kėlimo nuotolinių renginių (mokymų) 

sąrašai su pristatytomis mokymosi galimybėmis ir intenetinėmis 

nuorodomis   

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

69

Įstaigos uždirbtas metines pajamas įtakojo karantinas 

dėl COVID-19 pandemijos, kurio metu didžioji dalis 

bibliotekos mokamų paslaugų vartotojams nebuvo 

teikiamos
Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto 

nuomos (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)



124600

3181,84

1530,58

147538

21284

126254

13

5

2905976

631675

2353106

521372

1831734

110303

63400

3599

5884

1198

 -

Projektinio finansavimo rezultatyvumas yra mažesnis 

dėl COVID-19 karantino sąlygomis  pasikeitusių fondo 

prioritetų ir atšauktų projektinio finansavimo 

programų

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

0 0 #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos 

srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo 

užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės 

paramos lėšos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

66,7

111%

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

I. Gautos lėšos:

1.  Įstaigos metinės pajamos planuotos gauti iš  sudarytų paslaugų 

teikimo sutarčių,  ilgesnių nei 1 mėn. laikotarpio, ir trumpalaikių  

patalpų nuomos sutarčių bei teikiamų bibliotekinių paslaugų. 

2 .  Įstaigos pritrauktos lėšos - tai projektams finansuoti skirtos ir 

gautos lėšos iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos, tarptautinių organizacijų 

ir fondų, privačių paramos davėjų lėšų, įskaitant ir gautą GPM 2 

proc. paramą. 

3.  Biblioteka, siekdama pritraukti lėšas iš BĮ Lietuvos kultūros 

tarybos finansiškai remiamų projektų, tarptautinių organizacijų ir 

fondų (Erasmus+), privačių paramos davėjų, teikė 13 projektų 

paraiškų, tačiau, susidarius nenugalimos jėgos (Force majeure) 

aplinkybėms dėl COVID-19 pandemijos, BĮ Lietuvos kultūros taryba 

panaikino arba suspendavo kai kurias programas, ir keleto paraiškų 

svarstymas buvo sustabdytas. Parama skirta 5 projektams, kurių 

vienas  - kartu su partneriais laimėtas tarptautinis projektas 

„Creating a new meaning in language education for senior learners“

 

38,46 58%

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio 

finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 250000 276850,42

II. Išlaidos:

1.  2020 m. gauti valstybės biudžeto asignavimai ir įstaigos gautos 

pajamų įmokos už teikiamas paslaugas panaudoti pagrindinei 

įstaigos funkcijai, bibliotekos veiklai, vykdyti. Gauti biudžeto 

asignavimai įstaigos išlaidoms padengti panaudoti: valstybės 

biudžeto 100 proc., turimų pajamų įmokų 43,5 proc. 

2020-05-13 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮT-21 "Dėl valstybės 

vardu paskolintų lėšų, skirtų einamojo remonto ir infrastruktūros 

atnaujinimo darbams, paskirstymo ir naudojimo Kultūros ministerijai 

pavaldžiose įstaigose" įstaigai papildomai skirti 68 tūkst. Eur, 

panaudoti pagal nurodytą paskirtį - Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos patalpų Kaune, K. Donelaičio g. 8, remontui. 

Ruošiantis įgyvendinti Radastų g. 2 pastato rekonstrukciją ir 

perkraustant bibliotekos veiklas į K. Donelaičio g. 8 pastatą bei 

panaudos pagrindais gautas kitas patalpas Kauno mieste, taip pat 

gauti papildomi biudžeto asignavimai panaudai gautų patalpų 

išlaikymui, einamajam remontui ir kraustymosi paslaugoms įsigyti

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Ištaisoma techninė klaida: priskaičiuotos gautos lėšos 

infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti, kurios nebuvo numatytos 

rengiant planą

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai 

(eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams 

įgyvendinti (eurai)



143440

20774

122666

695713

4942

5647

4942

10647695

138498

141891

138498

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

39 35,53 91% 16478,83

16021,79

73

  -

0,71

100

20% Investicijų projekto bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos) (eurai)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Investicijų projekto  

„Bibliotekos pastato, esančio 

Radastų g. 2, Kaunas, 

atnaujinimas, didinant energijos 

vartojimo efektyvumą“ 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

3,6

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100

Turtas

97,61

95% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.  Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius K. Donelaičio 

g. 8 ir Radastų g. 2 Kaune. Abu pastatai 97,22 proc. naudojami 

pagrindinei įstaigos funkcijai, bibliotekų veiklai vykdyti. 2,78  proc. 

perduota Panaudos gavėjui - Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmams 5 m. laikotarpiui, Valstybės turto panaudos sutartis 2016-04-

12.

Nuo 2020-09-01 Panaudos gavėjas grąžino dalį patalpų, 

pasilikdamas 87,32 kv.m. iki panaudos sutarties galiojimo pabaigos.

Įgyvendinant investicinius projektus, su valstybės įmone Turto 

bankas sudarytos sutartys dėl patalpų panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, 

išsikėlus iš pastato Radastų g. 2: 

- L. Sapiegos g. 12, 2020-06-01 Centralizuotai valdomo valstybės 

turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 20-55-20, 

pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į 

nuomos sutartį Nr. 20-S4-708);

- I. Kanto g. 6, 2020-06-01 Centralizuotai valdomo valstybės turto 

valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 20-55-21, 

pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į 

nuomos sutartį Nr. 20-S4-710);

Dalies inventoriaus laikymui išnuomotos sandėliavimo patalpos - 

Europos pr. 112, 2020-11-03 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 

Nr. VP-43 pasirašyta su A. Kazlovu

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

97,22 92,54

97,60 98% Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

87,52

Investicijų projekto „Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos 

modernizavimas“  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

II. Išlaidos:

1.  2020 m. gauti valstybės biudžeto asignavimai ir įstaigos gautos 

pajamų įmokos už teikiamas paslaugas panaudoti pagrindinei 

įstaigos funkcijai, bibliotekos veiklai, vykdyti. Gauti biudžeto 

asignavimai įstaigos išlaidoms padengti panaudoti: valstybės 

biudžeto 100 proc., turimų pajamų įmokų 43,5 proc. 

2020-05-13 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮT-21 "Dėl valstybės 

vardu paskolintų lėšų, skirtų einamojo remonto ir infrastruktūros 

atnaujinimo darbams, paskirstymo ir naudojimo Kultūros ministerijai 

pavaldžiose įstaigose" įstaigai papildomai skirti 68 tūkst. Eur, 

panaudoti pagal nurodytą paskirtį - Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos patalpų Kaune, K. Donelaičio g. 8, remontui. 

Ruošiantis įgyvendinti Radastų g. 2 pastato rekonstrukciją ir 

perkraustant bibliotekos veiklas į K. Donelaičio g. 8 pastatą bei 

panaudos pagrindais gautas kitas patalpas Kauno mieste, taip pat 

gauti papildomi biudžeto asignavimai panaudai gautų patalpų 

išlaikymui, einamajam remontui ir kraustymosi paslaugoms įsigyti

2,6

I. Projektų valdymas:

Įvykdytas kompleksinis techninio projekto viešojo pirkimo konkursas 

abiem projektams. 2020-04-23 su UAB „Bendrieji statybų projektai“ 

pasirašyta Techninio projekto parengimo sutartis Nr. EP-2020/05-

26/VP-9 dėl kultūros paskirties pastato (bibliotekos) Radastų g. 2, 

Kaune, rekonstravimo projekto ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos.       

Parengtas bendras Radastų g. 2 pastato techninis projektas abiem 

projektams. 2020-12-16 pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo 

aktas Nr. 403-2 (1010) su UAB „Bendrieji statybų projektai“.

2020-07-08 „Kultūros paskirties pastato (biblioteka 1C8p) Radastų g. 

2, Kaune, rekonstravimo projektas“ pristatytas ir suderintas Kauno 

architektūros ir urbanistikos taryboje.

2020-11-06 gautas techninio projekto „Kultūros paskirties pastato 

(biblioteka 1C8p) Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo projektas“ 

bendrosios ekspertizės aktas Nr. 20-10/10.

2020-12-10 išduotas Kauno miesto savivaldybės administracijos 

statybos darbų „Kultūros paskirties pastato (biblioteka 1C8p) 

Radastų g. 2, Kaune, rekonstravimo projektui“ leidimas  Nr. LRS-21-

201210-00188.

Parengti ir agentūroms pateikti derinti rangos darbų viešojo pirkimo 

konkurso dokumentai

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant 

investicijų projektą (eurai)

Investicijų projekto  

„Bibliotekos pastato, esančio 

Radastų g. 2, Kaunas, 

atnaujinimas, didinant energijos 

vartojimo efektyvumą“  

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

100

50%

88% Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant 

investicijų projektą (eurai)

Investicijų projekto bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui įgyvendinti (eurai)

98%

Darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 403-2 (1010) su 

UAB „Bendrieji statybų projektai“ dėl techninio 

projekto parengimo pasirašytas 2020-12-16, jo 

pagrindu pateiktos sąskaitos faktūros apmokėjimo 

terminas nustatytas iki 2021-02-16

1,30

Investicijų projekto „Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos 

modernizavimas“ įgyvendinimo 

pažanga ataskaitiniais metais 

(proc.)



 -

0

0

 -

1301,51

431,51Įstaigos panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)

95%

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas 

(kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas 

(kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.  Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius K. Donelaičio 

g. 8 ir Radastų g. 2 Kaune. Abu pastatai 97,22 proc. naudojami 

pagrindinei įstaigos funkcijai, bibliotekų veiklai vykdyti. 2,78  proc. 

perduota Panaudos gavėjui - Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmams 5 m. laikotarpiui, Valstybės turto panaudos sutartis 2016-04-

12.

Nuo 2020-09-01 Panaudos gavėjas grąžino dalį patalpų, 

pasilikdamas 87,32 kv.m. iki panaudos sutarties galiojimo pabaigos.

Įgyvendinant investicinius projektus, su valstybės įmone Turto 

bankas sudarytos sutartys dėl patalpų panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, 

išsikėlus iš pastato Radastų g. 2: 

- L. Sapiegos g. 12, 2020-06-01 Centralizuotai valdomo valstybės 

turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 20-55-20, 

pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į 

nuomos sutartį Nr. 20-S4-708);

- I. Kanto g. 6, 2020-06-01 Centralizuotai valdomo valstybės turto 

valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 20-55-21, 

pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į 

nuomos sutartį Nr. 20-S4-710);

Dalies inventoriaus laikymui išnuomotos sandėliavimo patalpos - 

Europos pr. 112, 2020-11-03 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 

Nr. VP-43 pasirašyta su A. Kazlovu

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

97,22 92,54



870

384,04

0

-

-

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. 

m)

12,78 13,48 105% 246,05

2

2

          -

          -   

-

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

Edita Urbonavičienė

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų bibliotekos veiklų 

apribojimų  buvo mažiau naudojamas tarnybinis 

transportas 

Įstaigos nekilnojamojo turto dalis perduota panaudos 

pagrindais

(Vardas Pavardė)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji 

automobiliai bei kitos paskirties transporto 

priemonės (vnt.)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1.  Įstaigoje naudojami 2 tarnybiniai lengvieji automobiliai: BMW ir 

Citroen Jumpy. BMW automobilio nusidėvėjimas - 100 proc., Citroen 

Jumpy - 74 proc.

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

3804

Įstaigos išnuomoto 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

2,78 0 0% Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas 

(kv. m)

47%

95%

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai 

lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos 

paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu 

susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu 

nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos 

sutartis gautos kitos paskirties transporto 

priemonės (vnt.)

1799,50

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.  Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius K. Donelaičio 

g. 8 ir Radastų g. 2 Kaune. Abu pastatai 97,22 proc. naudojami 

pagrindinei įstaigos funkcijai, bibliotekų veiklai vykdyti. 2,78  proc. 

perduota Panaudos gavėjui - Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmams 5 m. laikotarpiui, Valstybės turto panaudos sutartis 2016-04-

12.

Nuo 2020-09-01 Panaudos gavėjas grąžino dalį patalpų, 

pasilikdamas 87,32 kv.m. iki panaudos sutarties galiojimo pabaigos.

Įgyvendinant investicinius projektus, su valstybės įmone Turto 

bankas sudarytos sutartys dėl patalpų panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, 

išsikėlus iš pastato Radastų g. 2: 

- L. Sapiegos g. 12, 2020-06-01 Centralizuotai valdomo valstybės 

turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 20-55-20, 

pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į 

nuomos sutartį Nr. 20-S4-708);

- I. Kanto g. 6, 2020-06-01 Centralizuotai valdomo valstybės turto 

valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 20-55-21, 

pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas (2020-12-14 pakeista į 

nuomos sutartį Nr. 20-S4-710);

Dalies inventoriaus laikymui išnuomotos sandėliavimo patalpos - 

Europos pr. 112, 2020-11-03 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 

Nr. VP-43 pasirašyta su A. Kazlovu

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

97,22 92,54


