PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla
1. Užtikrinti sklandų ir tinkamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai
finansuojamų investicijų projektų, skirtų modernizuoti ir pritaikyti bendruomenės
poreikiams KAVB pastatą, įgyvendinimą bei tęstinumą

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Užtikrinta investicijų projektų įgyvendinimo
pažanga pagal su rangovu suderintą darbų atlikimo
planą (proc.)
Parengtas investicijų projektas dėl KAVB pastato
modernizavimo tęstinumo (II etapas) (vnt.)

Paskelbti viešojo pirkimo konkursai dėl dalies
įrangos ir baldų įsigijimo KAVB pastato įveiklinimui
po modernizacijos (vnt.)

Sudarytas KAVB marketingo ir komunikacijos
planas pastato rekonstrukcijos eigos viešinimui ir
modernizuotos bibliotekos koncepcijos
įgyvendinimui pasibaigus rekonstrukcijai (vnt.)

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

Įgyvendintos Kultūros ministerijos Skaitymo
skatinimo 2022-2024 m. veiksmų plane KAVB
priskirtos veiklos 2022 metams (proc.)

Parengtas ir, suderinus su Kauno regiono
bibliotekų taryba, patvirtintas Strateginis Kauno
regiono bibliotekų skaitymo skatinimo priemonių
planas 2022-2024 m. (vnt.)

Siekiama reikšmė

55

1

2

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.
155) II misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės
gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ 2.2 programos
veiksmas „Socialinis kultūros ir meno stiprinimas ir
visavertis įgalinimas“,
Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams,
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa,
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas:
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

1

100

1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.
155) II misija (prioritetas) „Asmenybės ir visuomenės
gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos
veiksmas „Visiems prieinama ir įtrauki kultūra“, Bibliotekų
plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams,
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetai:
1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir
valstybės raidoje,
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

veiksmas „Visiems prieinama ir įtrauki kultūra“, Bibliotekų
plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams,
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetai:
1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir
valstybės raidoje,
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
Sukurta ir įdiegta skaitymo kultūrą ir literatūrą
populiarinanti nauja paslauga KAVB lankytojams
(vnt.)
3. Gerinti KAVB teikiamų paslaugų prieinamumą, didinant bibliotekos žinomumą Kauno
mieste ir tobulinant paslaugų teikimo sąlygas bei kokybę Radastų g. 2 pastato
rekonstrukcijos laikotarpiu

Parengtas ir patvirtintas Priemonių, gerinančių
KAVB paslaugų kokybę ir organizacinius procesus,
planas 2022 m. (vnt.)

100

Įgyvendintos priemonės, tobulinančios specialistų
kompetencijų ugdymo sistemą KAVB ir Kauno
regione (vnt.)

3

Parengtas ir patvirtintas KAVB regioninės veiklos
plėtros modelio priemonių planas 2022 m. (vnt.)

Įgyvendintos priemonės, nukreiptos į regioninės
veiklos plėtrą (vnt.)

Įgyvendintos Kultūros ministerijos priemonės
„Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio
raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas
bibliotekose“ KAVB priskirtos veiklos 2022 m.
(proc.)
5. Užtikrinti įsitraukimą į programos „Kaunas ‒ Europos kultūros sostinė 2022“ veiklas

1

Įgyvendintas Priemonių, gerinančių KAVB paslaugų
kokybę ir organizacinius procesus, planas 2022 m.
(proc.)

Parengta ir patvirtinta KAVB darbuotojų
motyvavimo priemonių taikymo tvarka (vnt.)
4. Stiprinti regioninę veiklą, plėtojant KAVB, kaip regioninio kompetencijų centro,
vaidmenį bei prisidedant prie tolygios kultūros raidos regione įgyvendinimo

1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.
155) II misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės
gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos
veiksmas „Visiems prieinama ir įtrauki kultūra“,
Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas:
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

1

1

10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.
155) II misijos (prioriteto) „Asmenybės ir visuomenės
gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ 2.4. programos
veiksmas „Tolygi regioninė kultūros politika“ ir 2.7.
programos veiksmas „Informacinėms grėsmėms atspari
visuomenė, laisva žiniasklaida, saugi interneto erdvė“
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetas:
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

100

Įgyvendinti programai „Kaunas ‒ Europos kultūros
sostinė 2022“ parengti projektai (vnt.)

2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.
155) II misija (prioritetas) „Asmenybės ir visuomenės
gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos
veiksmas „Visiems prieinama ir įtrauki kultūra“, Bibliotekų
plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams,
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetai:
1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir
valstybės raidoje,
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

Įgyvendinta ir /ar dalyvauta įgyvendinant
programos „Kaunas ‒ Europos kultūros sostinė
2022“ iniciatyvas (vnt.)

3

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

įgyvendinimo plano (2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.
155) II misija (prioritetas) „Asmenybės ir visuomenės
gyvenimo kokybę keičianti kultūra“ 2.3 programos
veiksmas „Visiems prieinama ir įtrauki kultūra“, Bibliotekų
plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams,
LR kultūros ministro valdymo veiklos srities prioritetai:
1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir
valstybės raidoje,
2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

3135 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 2757 tūkst. eurų; turtui – 5 tūkst. eurų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
08-001 Programos „Kultūra ir kūrybingumas“ 4 strateginis tikslas: Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros
skvarbą ir visuomenės kūrybingumą
08-001-04-01 Uždavinys: Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros
Veiklos planu prisidedama siekiant šių 08-001-04-05 Uždavinys: Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje
kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų 11 veiklos tikslas: Užtikrinti nacionalinio profesionalaus meno įvairovę, kultūros infrastruktūros modernizavimą (tęstiniai
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių: projektai) ir kultūros ir meno projektų finansavimą
08-001-11-01 Uždavinys: Užtikrinti nacionalinio profesionalaus meno įvairovę ir sklaidą

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:
1.Teikti konsultacijas bibliotekų veiklos klausimais priskirtos teritorijos savivaldybių viešųjų
ir mokyklų (išskyrus aukštasias) bibliotekų specialistams.
2. Ugdyti regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų profesines ir
bendrąsiais kompetencijas bei gebėjimus organizuojant mokymus pagal 26 bibliotekos
specialistų parengtas ir/ar pritaikytas programas, iš kurių 13 nuotolinių mokymų
programų.
3. Vykdyti kultūros edukacijos, skaitymo skatinimo, inovatyvių paslaugų diegimo,
bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektus ir programas, įtraukiant Kauno ir
Marijampolės apskričių viešąsias bibliotekas ir jų aptarnaujamas bendruomenes, stiprinti
partnerystės ryšius, bendruomeniškumą, dalintis gerąja praktika. Planuojami projektai
„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių
santykių kūrimui su aplinka“, „Stotelė - hiphopas“, Kaunas 2022 projektas „Mistinė
pažintis" ir kt.

Suteiktų konsultacijų skaičius, tenkantis vienai
aptarnaujamos teritorijos savivaldybės viešajai
bibliotekai (vnt.)

10,4

Asta Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyriaus.
metodininkė veiklos stebėsenai

Bibliotekininkams skirtuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose apmokytų nustatytos
teritorijos bibliotekininkų dalis (proc.)

61,73

Aistė Stankevičė, Strateginės plėtros ir inovacijų
centro vyriaus. metodininkė

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė yra
nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių
savivaldybių viešųjų bibliotekų dalis (proc.)

100

Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro
vadovė

II. Skaitmeninimas:
1. Skaitmeninimui atrinkti vartotojams aktualius kultūros paveldo objektus pagal su
partneriais skaitmeninimui suderintų objektų sąrašą. Jų metaduomenų kūrimo metu
paženklinti atvirąja turinio licencija ir skaitmeninti vadovaujantis Europeanos parengtais
kokybės standartais. Suskaitmeninus kultūros paveldo objektus ir sukūrus metaduomenis,
juos publikuoti portale epaveldas.lt. Nuolat informuoti vartotojus apie portalo informacines
galimybes, mokyti naudotis juo bei konsultuoti.
2. Konsultuoti bei aktyviai bendradarbiauti su ne mažiau kaip 5 regiono bibliotekomis, savo
fonduose turinčioms vertingų kultūriniu bei istoriniu turiniu spausdintų dokumentų bei
rankraščių, atrenkant skaitmeninimui kultūros paveldo objektus, sprendžiant su kitus
skaitmeninimo procesais susijusius klausimus, viešinant regiono viešųjų bibliotekų
suskaitmenintus kultūros paveldo objektus.
3. Rašytinio ir rankraštinio kultūros paveldo skenavimo paslaugas teikti Jonavos rajono
savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos, Prienų J. Marcinkevičiaus viešosioms
bibliotekoms

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam
objektui (vnt.)

32

Kristina Bartkienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. metodininkė

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojasi apskrities viešosios
bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro
paslaugomis, dalis (proc.)

38,5

Kristina Bartkienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. metodininkė

III. Dokumentų fondas:
1.Pagal Lietuvos ir užsienio bibliotekų pateiktas užklausas išduoti panaudai dokumentus jų
vartotojams iš bibliotekos fondo.
2. Organizuoti mokymus "Savivaldybių viešųjų bibliotekų prenumeruojamų duomenų bazių
paieškos galimybės, naujos funkcijos" ir nuotolines grupines konsultacijas bibliotekų
specialistams, raginti regiono viešąsias bibliotekas vykdyti prenumeruojamų duomenų
bazių sklaidą aptarnaujamoje bendruomenėje.
3. Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir nustatyta tvarka formuoti bibliotekai paskirtą
NPDAF dalį, aktyviai bendradarbiauti su leidėjais, siekiant suformuoti kuo išsamesnį
Archyvinį fondą.
4.Tęsti 1910-1923 m. lietuviškų periodinių leidinių publikacijų bibliografinių įrašų
sudarymą ir integravimą į portalo ibiblioteka.lt jungtinį katalogą, t.y. sudaryti analizinius
bibliografinius įrašus, nustatyti jų reikšminius žodžius, parengti anotacijas

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų
užklausų dalis (proc.)

95

Daina Navickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn.
bibliografė

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičiaus pokytis
lyginant su praėjusiais metais (proc.)

2,2

Daina Bandaravičiūtė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriaus.
bibliotekininkė

2. Organizuoti mokymus "Savivaldybių viešųjų bibliotekų prenumeruojamų duomenų bazių
paieškos galimybės, naujos funkcijos" ir nuotolines grupines konsultacijas bibliotekų
specialistams, raginti regiono viešąsias bibliotekas vykdyti prenumeruojamų duomenų
bazių sklaidą aptarnaujamoje bendruomenėje.
3. Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir nustatyta tvarka formuoti bibliotekai paskirtą
NPDAF dalį, aktyviai bendradarbiauti su leidėjais, siekiant suformuoti kuo išsamesnį
Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo
Archyvinį fondą.
surinkimo pilnumas (proc.)
4.Tęsti 1910-1923 m. lietuviškų periodinių leidinių publikacijų bibliografinių įrašų
[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]
sudarymą ir integravimą į portalo ibiblioteka.lt jungtinį katalogą, t.y. sudaryti analizinius
bibliografinius įrašus, nustatyti jų reikšminius žodžius, parengti anotacijas
Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičiaus pokytis lyginant su
praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities viešajai bibliotekai]

97

24,2

Rita Miškinytė, Komplektavimo skyriaus vedėja

Ramunė Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir
sklaidos centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro
vadovą

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1.Organizuoti individualius (naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis), auditorinius
ir nuotolinius skaitmeninio, medijų ir informacinio raštingumo bei kitus mokymus, pagal
bibliotekos andragogų parengtas programas, taip pat pasitelkus partnerius. Pasirengti
programos „Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo
veiklas bibliotekose" įgyvendinimui. Vykdant projekto „Creating a new meaning in
language education for senior learners“ veiklas, organizuoti anglų kalbos paskaitas
senjorams.
2. Vykdyti edukacinę veiklą įgyvendinant turimas ir incijuojant naujas programas.
Planuojama parengti 5 naujas programas, skirtas fotografijai, muzikiniam ir meniniam
ugdymui, 3D modeliavimui ir spausdinimui. Didesnis dėmesys bus skiriamas edukacijų
vedimui bibliotekoje ir išvykus į regiono savivaldybių bibliotekas ar kitas organizacijas,
virtualūs renginiai sudarys iki 10 % visų edukacinių renginių

V. Apsilankymai:
1. Sudaryti vartotojams palankias sąlygas naudotis jiems aktualiomis bibliotekos
teikiamomis tiek fizinėmis, tiek ir virtualiomis paslaugomis.
2. Stiprinti bibliotekos paslaugų viešinimą, taikyti įvairias informacijos sklaidos formas ir
kanalus, siekiant aktyviau informuoti visuomenę apie K. Donelaičio g. 8 pastate teikiamas
bibliotekos paslaugas ir veiklą.
3. Organizuoti ir dalyvauti akcijose, skirtose lankytojų pritraukimui ir bendruomeniškumo
ugdymui: Laimės diena, Aklas pasimatymas su knyga, Susitikime bibliotekoje, Vasara su
knyga, Žvėries brolija, Kiemų šventė ir kt.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Apmokytų gyventojų skaičius (žm.), iš jų:

450

Nemunė Stonkienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro
vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams), Gina Poškienė,
Medijų ir elektroninių paslaugų skyriaus kultūros projektų
vadovė (andragogikai), Daina Bandaravičiūtė, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyriaus. biblioliotekininkė

Virtualiu būdu apmokytų gyventojų skaičius (žm.)

95

Nemunė Stonkienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro
vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams), Gina Poškienė,
Medijų ir elektroninių paslaugų skyriaus kultūros projektų
vadovė (andragogikai), Daina Bandaravičiūtė, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyriaus. biblioliotekininkė

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

2039

Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė, vykdanti skyriaus vadovo funkcijas, Julija
Genienė, Meno ir muzikos skyriaus vadovė, Enrika KromerovaDubinskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Ramunė
Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro vadovą, Rasa
Lolita Šukevičienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

240

Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą, Julija Genienė,
Meno ir muzikos skyriaus vadovė, Enrika KromerovaDubinskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Ramunė
Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro vadovą, Rasa
Lolita Šukevičienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja

341485

Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą, Julija Genienė,
Meno ir muzikos skyriaus vadovė, Enrika KromerovaDubinskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Ramunė
Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro vadovą, Aistė
Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė,
Vaida Gedzevičiūtė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro
vyriaus. viešųjų ryšių specialistė, Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų
literatūros skyriaus vedėja

Bendras lankytojų skaičius (žm.)

I. Paslaugos:
1. Gerinti vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, kurti naujas ir atnaujinti jau teikiamas
paslaugas, didinti jų pasiekiamumą. Vykdant projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų
skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“,
parengti specialią knygų, skirtų paauglių psichosocialinėms problemoms spręsti, lentyną,
kurti virtualų žaidimą. Gavus projekto finansavimą parengti virtualią parodą - svetainę
„Modernizmo kodas: K. Donelaičio gatvė“, iš esmės atnaujinti el. žinyną „Žymūs Kauno
žmonės" (atminimas.kvb.lt ), sukurti ir įdiegti elektroninę leidinių rekomendavimo pagal
vartotojų individualius poreikius paslaugą.
2. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti edukacinėse veiklose, turinio kokybe atitinkančiose
jų socialinius, kultūrinius poreikius ir bendrojo ugdymo programas. Bus siūloma rinktis iš 11
į „Kultūros pasą" įtrauktų programų. 2022 m. planuojama parengti naują programą
„Spaudžiam meną: nuo raidės iki vaizdo“.
3. Teikti paslaugas turintiems negalią asmenims: 3 grojaračiai „Pasakos gestų kalba" (2015
m., 2018 m. ir 2019 m. ) bibliotekos Youtube kanale; regėjmo problemų turintiems
asmenims pritaikytas el. žinynas „Kaunas: datos ir faktai"; interneto svetainių kvb.lt ir
knyga.kvb.lt pasiekiamumas, pritaikius ja s negalią turintiems asmenims ; paslauga
„Ateinanti biblioteka" (parodų, garsinių skaitymų organizavimas, knygų pristatymas „Kartų
namų" globotiniams); bendravimo kortelių gaminimas Boardmaker programine įranga
bibliotekos lankytojams, 2022 m. planuojamas šių kortelių pavyzdinio rinkinio parengimas
visoms regiono viešosioms bibliotekoms; „Biblioteka visiems" paslaugų komplekso
specialiųjų poreikių turintiems asmenims pasiūla; prieiga prie regos sutrikimų turintiems
vartotojams pritaikytos garsinių knygų platformos ELVIS; galimy bė pasinaudoti
spausdinimo brailio raštu įranga; edukacinių programų ir kilnojamųjų ekspozicijų
pritaikymas ir kt.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)

5

Ramunė Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir
sklaidos centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro
vadovą, Enrika Kromerova-Dubinskienė, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vadovė, Indra Lukošienė, Strateginės
plėtros ir inovacijų centro kultūros projektų vadovė, Darius
Sadauskas, Medijų ir elektroninių paslaugų skyriaus vadovas

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį,
skaičius (vnt.)

11

Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą, Julija Genienė,
Meno ir muzikos skyriaus vadovė, Enrika KromerovaDubinskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Ramunė
Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro vadovą, Rasa
Lolita Šukevičienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų
skaičius (vnt.)

20

Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą, Julija Genienė,
Meno ir muzikos skyriaus vadovė, Enrika KromerovaDubinskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Ramunė
Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. bibliografė, pavaduojanti centro vadovą, Aistė
Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė,
Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja

II. Tarptautiškumas:
Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba
1. Įgyvendinti tarptautinio projekto „Mistinė pažintis", kuris yra viena iš „Kaunas - Europos dalyvauja(-o) įgyvendinant biblioteka, skaičius
kultūros sostinė 2022" programos dalių, veiklas („Aklas pasimatymas su knyga", „Siaubo
(vnt.)
naktis", „Netikėti, netikėtų vietų skaitymai", „Literatūrinių pojūčių salonas"). Dalis veiklų
bus įgyvendintos bendradarbiaujant su bibliotekos projekto partnere Estijoje - Saare
viešąja biblioteka.
2. Tęsti 3 projektų, kuriose Biblioteka dalyvauja kaip partneris, veiklas. Kartu su partneriais
iš Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės vykdyti projekto „Creating a new
meaning in language education for senior learners“ bibliotekai deleguotas veiklas, siekiant
pagerinti esamas sąlygas senjorams mokytis anglų kalbos.
Tęsiant tarptautinio projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo
sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ veiklas,
bendradarbaujant su Norvegijos įmone, sukurti mobiliąją aplikaciją - žaidimą 5-10 klasių
vaikams ir jaunimui, įsigyti paštomatus regiono viešosioms bibliotekoms, vesti edukacijas.
Toliau tęsti bendradarbiavimą tarptautiniame Erasmus+ projekte „Young Creators Discover
3D“, organizuoti 3D dirbtuves jaunimui

4

Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro
vadovė

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir
1. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, stiprinti partnerystės ryšius organizuojant
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
edukacinius, skaitymo skatinimo, mokymosi visą gyvenimą ir socialinės atskirties mažinimo (vnt.)
renginius bei akcijas, vykdant projektų veiklas. Kartu su ilgamečiais partneriais aktyviai
įsijungti į programos „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" veiklas.
2. Bendrose veiklose biblioteka numato dalyvauti su nemažiau kaip 40 institucijų, iš kurių 5
yra tarptautinių projektų užsienio šalių partneriai
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Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė vykdanti skyriaus vadovo funkcijas, Julija
Genienė, Meno ir muzikos skyriaus vedėja, Enrika KromerovaDubinskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Ramunė
Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos
centro vyriaus. bibliotekininkė, vykdanti centro vadovo
funkcijas, Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų
centro vadovė, Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

IV. Rinkodara:
1. Atlikti „Lankytojų pasitenkinimo paslaugomis ir KAVB įvaizdžio" tyrimą, nustatyti
lankytojų pasitenkinimo paslaugomis ir rekomendavimo indeksus (procentais), kuriais
planuojama vadovautis organizuojant ir tobulinant bibliotekos veiklas.
2. Atlikti naudojimosi bibliotekos interneto svetaine vertinimo tyrimą, siekiant didinti jos
informatyvumą ir patrauklumą vartotojams.
3. Atlikti 2 tikslinių vartotojų grupių tyrimus, susijusius su projektų ir programų užduočių
vykdymu: projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir
jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ poveikio vertinimas; programos „Vykdyti
gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose"
tyrimas, siekiant išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria bibliotekų lankytojai MIR
srityje ir kaip bibliotekos gali prisidėti mažinant informacinį žmonių pažeidžiamumą

4

Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro
vadovė

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Skatinti savanorių įsitraukimą į įvairias bibliotekos veiklas, sudarant sąlygas
savirealizacijai ir naujos patirties įgijimui. Bendradarbiauti Jaunimo savanoriškos tarnybos
(JST) programoje, kviesti jaunimą prisidėti organizuojant akcijas, renginius ir edukacijas

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent kartą
dirbusių savanorių skaičius (žm.)

18

Dovilė Gasiliūnė, Kultūros vadybos skyriaus edukacinės veiklos
koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Organizuoti žmogiškųjų išteklių atranką į atsiradusias laisvas pareigybes, pagal poreikį
planuoti ir per Valstybės tarnybos informacinę sistemą skelbti bei organizuoti konkursus į
vadovaujančias ir kitas, kurioms rengiamas konkursas, pareigybes.
2. Atlikti bibliotekai nustatytų veiklos vertinimo kriterijų faktinių reikšmių analizę ir jos
pagrindu 2022 m. nustatyti darbuotojų metines užduotis.
3. Atlikti darbuotojų metinės veiklos vertinimus ir 2022 metams nustatyti darbuotojų
pareiginės algos kintamosios dalios dydžius.
4. Atsižvelgiant į nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusius 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų
narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimus bei vadovaujantis Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos gauta informacija dėl KAVB biudžeto asignavimų, nuo
2022-01-01 peržiūrėti ir padidinti darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientus.
5. Vadovaujantis KAVB veiklos pertvarkymo planu, įgyvendinti planuojamus KAVB
struktūrinius pokyčius: pateikti pasiūlymus darbuotojams keisti darbo sutarties sąlygas,
pakeisti darbo sutartis

Užimtų pareigybių dalis (proc.)
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Kristina Briedienė, Bendrųjų reikalų skyriaus personalo
specialistė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)

0,34

Kristina Briedienė, Bendrųjų reikalų skyriaus personalo
specialistė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

10,88

Kristina Briedienė, Bendrųjų reikalų skyriaus personalo
specialistė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1.Skatinti bibliotekos darbuotojus dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose, ugdančiuose
profesines ir bendrąsias kompetencijas. Planuojama kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
sudaryti sąlygas dalyvauti 170 bibliotekos specialistų

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

84,2

Aistė Stankevičė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyriaus.
metodininkė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

35,3

Vita Mozūrienė, vyriaus. buhalterė

22000

Vita Mozūrienė, vyriaus. buhalterė

86000

Vita Mozūrienė, vyriaus. buhalterė

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)
1. Planuojama teikti mokamas bibliotekines paslaugas bei teikti paslaugas pagal sudarytas
paslaugų teikimo sutartis, trumpalaikes patalpų nuomos sutartis.
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)
2. Pritraukti lėšas iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos remiamų projektų, tarptautinių
organizacijų ir fondų (Erasmus+). Siekiant pritraukti finansavimą inovatyvioms naujoms
ir/ar atnaujintoms paslaugoms sukurti, įgyvendinti 12 projektų. Pritraukti paramą iš
paramos davėjų

Turtas

I. Nekilnojamo turto valdymas:
Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar
1. Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius K. Donelaičio g. 8 ir Radastų g. 2
patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)
Kaune. Vykdant pastato Radastų g. 2 modernizavimą ir vadovaujantis 2021 m. rugsėjo
mėn. 30 d. Statybos rangos sutartimi Nr. VP-34, 2021-10-27 rangovui perduota pastato
dalis pagal rekonstruojamo pastato plotą - 55.87 proc. pastato ploto (5827,54 kv.m.).
2. Įgyvendinant investicinius projektus, su valstybės įmone Turto bankas sudarytos sutartys
dėl patalpų nuomos nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, išsikėlus
iš pastato Radastų g. 2:
- L. Sapiegos g. 12, Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise
perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. 20S4-708, pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas;
- I. Kanto g. 6, Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. 20-S4-710,
pasirašyta su Valstybės įmone Turto bankas

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Įstaigoje naudojami 2 tarnybiniai lengvieji automobiliai: BMW ir Citroen Jumpy. BMW
automobilio nusidėvėjimas - 100 proc., Citroen Jumpy - 90,3 proc.

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina (eurai)
Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo
išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui (eurai)

7,1

Vita Mozūrienė, vyriaus. buhalterė

2500

Vita Mozūrienė, vyriaus. buhalterė

0,4

Vita Mozūrienė, vyriaus. buhalterė

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Įgyvendinti rangos darbus pagal su rangovu suderintą darbų atlikimo planą. Vykdyti
atliktų darbų aktavimą.
2. Parengus pirkimų dokumentus ir juos suderinus su agentūromis, paskelbti viešojo
pirkimo konkursus dėl dalies įrangos ir baldų įsigijimo KAVB pastato įveiklinimui po
modernizacijos

Direktorė

Investicijų projekto „Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant
energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimo
pažanga (proc.)

51,37

Edvardas Liakas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Investicijų projekto „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimo
pažanga (proc.)

62,57

Edvardas Liakas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Edita Urbonavičienė

