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INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Vytauto g. 21, Garliava, LT-53265, Kauno r. 

2. Telefono Nr.: +370 55 18 84 

3. El. pašto adresas: info@krsvbiblioteka.lt 

4. Interneto svetainės adresas: www.krsvbiblioteka.lt 

5. Socialinių tinklų platformos/ adresai: 

Facebook: https://www.facebook.com/krsvb/ 

https://www.facebook.com/Garliavos-bibliotekos-Vaik%C5%B3-centras-

481003315256124/ 

Instagram: https://www.instagram.com/krsvbiblioteka/ 

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCBuRlvcEvJ5lCE6EEEORXEg 

6. Biblioteka yra paramos gavėja. 

7. Vidaus struktūra (padalinių, skyrių skaičius): Kauno rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos struktūrą sudaro 30 padalinių ir 3 skyriai (Administracija, Dokumentų tvarkymo ir 

komplektavimo skyrius, ir Skaitytojų aptarnavimo skyrius). 

 

VADOVO ŽODIS 

 
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 30 padalinių, atsižvelgiant į rajono 

gyventojų poreikius, vykdė kultūrines, informacines, edukacines veiklas. Bibliotekose nuolat 

įgyvendinami nauji technologiniai sprendimai, puoselėjamas ir šiuolaikiškai pristatomas 

krašto kultūros paveldas, teikiamos viso gyvenimo mokymosi ir turiningo laisvalaikio 

paslaugos. Dėl COVID – 19 pandemijos rajono viešosios bibliotekos išradingai teikė 

skaitytojams nuotolines edukacijas, mokymus, nuorodas į elektroninių bibliotekų portalus, 

sukūrė ir skleidė virtualų gidą po Kauno rajoną, Viešąją biblioteką. Karantino metu visos 

bibliotekos vykdė bekontaktį skaitytojų aptarnavimą. Skaitytojams knygos buvo užsakomos 

nuotoliniu būdu, pagal lankytojų poreikį nuvežamos skaitytojams į namus. Viešosios 

bibliotekos ir padalinių darbuotojai virtualiomis paslaugomis užtikrino paslaugų įvairovę, 

kurios buvo prieinamos socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir bibliotekos 

mailto:info@krsvbiblioteka.lt
http://www.krsvbiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/krsvb/
https://www.facebook.com/Garliavos-bibliotekos-Vaik%C5%B3-centras-481003315256124/
https://www.facebook.com/Garliavos-bibliotekos-Vaik%C5%B3-centras-481003315256124/
https://www.instagram.com/krsvbiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCBuRlvcEvJ5lCE6EEEORXEg


2 

 
tinklalapyje www.krsvbiblioteka.lt. Įvairios nuotolinės edukacijos, robotikos mokymai, 

virtualios parodos, virtualūs naujų knygų pristatymai bei bekontaktis skaitytojų aptarnavimas 

aktyviai prisidėjo prie gyventojų užimtumo ir suteikė galimybę pasinaudoti turimais 

bibliotekų ištekliais. Pirmojo karantino etapo metu Viešosios bibliotekos darbuotojai prisidėjo 

prie socialinės akcijos „Pagalba gydytojams“. 3D spausdintuvu buvo pagaminta apie šimtas 

skydelių ir įteikta gydytojams. Nesant karantinui bibliotekose buvo vykdomas Kultūros 

tarybos ir Savivaldybės finansuotas projektas ,,Kultūros slinktys Kauno rajone“. Vyko 

renginiai, susitikimai su rašytojais, menininkais, mokslo atstovais. Šie renginiai pritraukė 

gausų būrį žiūrovų, nes lankytojai buvo išsiilgę kultūrinių renginių. Buvo sustiprintas darbas 

su vaikais. Kultūros Švietimo ir sporto skyriaus finansuoti projektai ,,Praleisk vasarą 

šiuolaikiškai“, ,,Super atostogos bibliotekoje“, ,,Draugaukime kartu‘‘ sudarė sąlygas vaikams 

įdomiai ir turiningai leisti laiką bibliotekose. Nuotoliniu būdu stovykla veikė ir per moksleivių 

rudens atostogas. Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus finansuotų projektų , 

dėka buvo nupirkta įvairių priemonių, kompiuterinės įrangos ir prisidėta prie moksleivių 

formalaus ir neformalaus ugdymo. 

2020 m. – bibliotekų modernizavimo ir gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymo 

metai. Viešoji biblioteka su padaliniais dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“. Vykdomas neformalus ugdymas panaudojant 3D spausdintuvą, robotus, 

dronus, įvairius kūrybinius informacinių technologijų paketus. Dalyvaujant respublikiniame 

projekte ,,Viešojo interneto prieigos taškai‘‘, septyniolikoje bibliotekų atnaujinta: 

kompiuterinė įranga, greitas internetas. Gyventojams intensyviai vykdomi skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka tapo viena iš Skaitmeninio raštingumo 

mokymų lyderių Lietuvoje (pagal gyventojų skaičių savivaldybėje 80000 ir daugiau 

gyventojų) ir 2020 m. gavo respublikinio projekto ,,Prisijungusi Lietuva‘‘ aukščiausią 

įvertinimą „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“. Tarp 10 geriausių 

Lietuvos skaitmeninių konsultantų yra Pagynės padalinio darbuotoja. Kauno rajono 11 

bibliotekininkų – lektorių skaitmeninio raštingumo apmokė apie 2000 žmonių. 

Bibliotekų veikla buvo pristatyta spaudoje-dienraštyje ,,Kauno diena‘‘, žurnale ,,Tarp 

knygų‘‘, Savivaldybės tinklalapyje, naujienų portaluose ,,Delfi‘‘, ,,15 min.‘‘, dalyvauta 

pokalbiuose radio stotyje ,,TAU‘‘, ,,Kelyje‘‘. Apie rajono bibliotekų veiklą parašyta 35 

straipsniai. Viešosios bibliotekos ir padalinių socialiniuose tinkluose apsilankė 210900 

virtualūs lankytojai. 

http://www.krsvbiblioteka.lt/
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Vertinant 2020 metų Viešosios bibliotekos ir padalinių veiklas, galima pasidžiaugti, 

kad puikiai ir operatyviai buvo suorganizuotas nuotolinis, bekontaktis ir stacionarus lankytojų 

aptarnavimas.  

 

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

08.01 tikslas. Plėtoti subalansuotą kultūros infrastruktūrą, įtraukiant gyventojus į 

kultūrinę veiklą ir puoselėjant kultūros paveldą.  

08.01.01 uždavinys. Tobulinti Kauno rajono kultūros įstaigų infrastruktūrą ir 

materialinę bazę. 01.01.05 Įgyvendinama priemonė: Kauno rajono bibliotekų finansavimo 

valdymas ir tobulinimas. 

Bibliotekos biudžetas 

2020 m. Viešoji biblioteka disponavo 1382,6 tūkst. Eur biudžetu. Savivaldybės lėšos 

sudarė 1191,5 tūkst. Eur, Valstybės ir kitos lėšos sudarė 191,0 tūkst. Eur. Savivaldybės ir 

Vyriausybės skiriamas finansavimas padėjo tinkamai spręsti Viešosios bibliotekos bei 

padalinių infrastruktūros ir materialinės bazės gerinimo, elektroninių paslaugų įdiegimo, 

informacinės ir kultūrinės veiklos organizavimo, dokumentų įsigijimo, darbo užmokesčio, 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitus klausimus.  

1 lentelė. Bibliotekos biudžetas 

Finansavimo šaltiniai Lėšos Eur 2019 m. Lėšos Eur 2020 m. 

Savivaldybės biudžeto faktinės lėšos  1053700 1191500 
Kultūros ministerijos lėšos knygų 
komplektavimui 

78482 159042 

Gautos pajamos už mokamas paslaugas  3537  2272 

Projektinės lėšos 21083 27485 

Fizinių ir juridinių asmenų parama 638 2291 

Iš viso  1157440 1382590 

Viešosios bibliotekos parengti ir finansuoti projektai užtikrino kokybišką 

profesionaliosios kultūros sklaidą, vaikų neformaliojo ugdymo organizavimą, krašto kultūros 

paveldo aktualizavimą ir darbuotojų profesionalumo ugdymą. 

2 lentelė Viešosios bibliotekos projektų finansavimas 

Metai ES Kultūros 

ministerija 

Savivaldybė Kiti  Iš viso 

2020 0 19030 8455 0 27485 

2019 4887 13600 1696 900 21083 

2018 5818 10800 4280 1000 21898 

2017 - 14200 1000  15200 

2016 - 15300 - 21600 36900 
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Materialinės bazės gerinimas 

Nuosekliai kuriama šiuolaikiška, saugi, estetiška bibliotekų materialinė ir techninė 

bazė, pritaikyta gyventojų informaciniam ir kultūriniam ugdymui bei laisvalaikiui, diegiamos 

naujos technologijos. Viešosios bibliotekos Čekiškės padalinys perkeltas į Čekiškės Prano 

Dovydaičio gimnazijos naują priestatą. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų vykdoma Užliedžių bei 

Ramučių bibliotekų patalpų rekonstrukcija. Viešajai bibliotekai teko iššūkis iki rudens įvesti 

patalpų šildymą dujomis. Biblioteka buvo šildoma kietuoju kuru. Dėl kamino avarinės būklės 

reikėjo pertvarkyti Bibliotekos šildymą. Iškilusias problemas savo jėgomis pavyko puikiai 

išspręsti. 

3 lentelė. Bibliotekų materialinės bazės tobulinimas  

M

etai 

Atlikti darbai 

2

020 

Į naujas patalpas perkelta Čekiškės biblioteka. 

Viešajai bibliotekai įvestas šildymas dujomis. 

2

019  

Į naujas, pritaikytas patalpas perkelta Raudondvario biblioteka. Einamasis 

remontas atliktas Eigirgalos bibliotekoje. Bibliotekos aprūpintos naujais baldais. 

Liučiūnų biblioteka pritaikyta neįgaliesiems, įrengtas įvažiavimas. Atliktas 

einamasis patalpų remontas.  

2

018  

Į naujas, modernias patalpas perkelta Piliuonos biblioteka ir Padauguvos 

biblioteka. Atliktas Liučiūnų bibliotekos patalpų remontas. Bibliotekos 

aprūpintos naujais baldais. 

2

017 

Naujose, su naujais baldais, kompiuterine įranga, pritaikytose patalpose įkurta 

Vilkijos m. biblioteka. Į Batniavos mokyklą – daugiafunkcinį centrą perkelta 

Batniavos biblioteka.  

 

Viešosiose bibliotekose tęsiamas respublikinis, iš ES struktūrinių fondų 

finansuojamas projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

infrastruktūroje“ (laikotarpis 2018–2021 m.), kurio dėka atnaujintos Viešosios bibliotekos ir 

17 padalinių kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams, įdiegti inžineriniai paketai: 

daugiafunkciniai įrenginiai, projektoriai, robotikos paketai, kokybiškas internetas. Susidūrus 

su naujais iššūkiais reikėjo pritaikyti bibliotekos paslaugas virtualioje erdvėje, teko priimti 

sprendimus įsigyti aukštesnės kokybės techninę įrangą. Iš biudžeto lėšų Viešoji biblioteka 

įsigijo 14 stacionarių kompiuterių, 23 planšetinius kompiuterius projektų vykdymui, 

edukacinėms veikloms ir mokymams. Viso už 13,2 tūkst. Eur. Įsigyta programų licencijų 

nuotolinėms veikloms vykdyti už 4,3 tūkst. Eur. 

Neformaliojo vaikų švietimo, stovyklų ir laisvalaikio užimtumo veikloms organizuoti 

bibliotekose buvo kuriamos mokymosi ir laisvalaikio erdvės. Dalyvaujant Savivaldybės 

finansuojamame projekte, vaikų užimtumo skatinimo projektuose, įsigyta lauko, stalo 

žaidimų, įvairių edukacinių priemonių už 7,9 tūkst. Eur. 
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Viešosios bibliotekos informacinės ir kultūrinės veiklos stiprinimas 

Viešoji biblioteka su 30 struktūrinių padalinių (filialų), prisitaikę prie COVID-19 

sukeltos situacijos, nenutrūkstamai teikė rajono bendruomenei kultūros, informacijos, 

mokymosi žinias bei turiningo laisvalaikio paslaugas ir ženkliai prisidėjo prie jų gyvenimo 

kokybės gerinimo. 

Būdama socialiai atsakinga, Viešoji biblioteka įsijungė į akciją ir teikė paramą 

gydytojams 3D spausdintuvu pagaminusi apsauginius veido skydelius. 

Karantino laikotarpiu keitėsi bibliotekų veikla, jų darbuotojai sugebėjo savyje atrasti 

vidinių resursų, greitai persiorientavo dirbti naujomis sąlygomis, didžiąją dalį paslaugų 

perkeliant į virtualią erdvę. Virtualioje erdvėje vyko garsiniai skaitymai, edukacijos, 

viktorinos, mokymai, skaitymo akcijos. Renginiai tapo pasiekiami ne tik bibliotekos 

vartotojams, bet ir visiems gyventojams. Vartotojams atverti ir plačiau pristatyti skaitmeniniai 

ištekliai, duomenų bazės, virtualios parodos, elektroninės knygos. Viešoji biblioteka ir 

padalinių bibliotekos aktyviai panaudojo socialinių tinklų platformą naujos informacijos 

skelbimui, edukacijų pristatymui, virtualių parodų reklamavimui, skaitmeninio raštingumo 

mokymams. Bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose seminaruose, 

mokymuose, konferencijose. 

2020 metais Viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino 3 Kultūros tarybos 

finansuojamus projektus – „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“, „Pažink Kauno rajoną 

šiuolaikiškai“ ir „Bibliotekininko sėkmė – mokytis įveikti naujus iššūkius“. 19,0 tūkst. Eur 

gautos paramos dėka bendruomenei organizuoti profesionaliosios kultūros renginiai, parodos, 

kuriama krašto kultūros paveldo duomenų bazė ir vykdoma sklaida bei rengiami profesinio 

ugdymo seminarai 53 bibliotekininkams. 

Plečiant krašto kultūros paveldo aktualizavimo veiklas, sukurtas šiuolaikiškas 

interaktyvus žaidimas „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“, supažindinantis su rajono 

kultūrine aplinka, motyvuojančia keliauti, pažinti savo kraštą. Ši puiki mokomoji ir 

laisvalaikio priemonė sulaukė didelio mokytojų, gyventojų ir žiniasklaidos dėmesio. 

2020 m. Viešoji ir padalinių bibliotekos surengė 157 kultūrinius, skaitymo skatinimo 

renginius, 1095 dailės, tautodailės ir knygų parodas. Renginiuose, parodose apsilankė virš 

33000 lankytojų. 

Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai ir diskusijos su mokslo, kultūros, meno 

atstovais, rašytojais. Viešojoje bibliotekoje organizuota 11 stambių kultūrinių renginių ( 10 

suaugusiems ir 1 vaikams), kuriuose, laikantis saugaus atstumo, dalyvavo 865 žmonės. 

Gyventojų saviraiškai ir kūrybiniam laisvalaikiui veikė Trečiojo amžiaus universiteto 

du fakultetai Viešojoje ir Kačerginės bibliotekose. Viešojoje bibliotekoje veikė vaikų ir 
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mamyčių klubas „O+“. Padalinių bibliotekose būrėsi įvairūs klubai pagal gyventojų poreikius. 

Viešojoje bibliotekoje organizuojamos edukacinės veiklos šeimoms „Šeimų šeštadieniai“, 

dalyvauta Garliavos miesto šeimų šventėje „Išjunk televizorių“. 

Viešoji biblioteka yra Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos partneris, 

įgyvendinant respublikinius projektus. Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Asociacija 

„Langas į ateitį“, Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ ir kt. Vykdomas projekto 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 

tęstinumas (vykdomas 2019-2021 m.). Dėl šalyje įsigaliojusių COVID-19 pandemijos 

draudimų tiesioginiai  gyventojų mokymai buvo perkelti į virtualią erdvę ir vyko Microsoft 

Teams platformoje. Nepaisant trukdžių, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka tapo 

viena iš Skaitmeninio raštingumo mokymų lyderių Lietuvoje didžiųjų savivaldybių tarpe, 

apmokiusi 1174 žmones. Tarp 10 geriausių Lietuvos skaitmeninių lektorių ir Kauno rajono 

Pagynės vyr. bibliotekininkė, sulaukusi projekto „Prisijungusi Lietuva“ vykdytojų įvertinimo. 

Bendradarbiaujant su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022”, 

Viešoji biblioteka organizavo bendruomeninę iniciatyvą Garliavoje „GarliaKvietį šok!”, kuri 

sutelkė garliaviečius dalyvauti ir šokiu kurti Garliavos identitetą, šokant netradicinėse 

erdvėse. 

Bibliotekos vis labiau tampa vaikų mėgstama vieta, kurioje galima įdomiai, 

kūrybingai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Visus metus bibliotekose tiesioginiai ir virtualiai 

vyko meniniai-kūrybiniai, technologiniai užsiėmimai, skaitymo skatinimo renginiai. Iš viso 

surengti 1246 edukaciniai užsiėmimai virtualiai ir gyvai. Karantino sąlygos pakoregavo 

neformalų ugdymą. Bibliotekų darbuotojai sukūrė apie 80 virtualių edukacijų ir patalpino į 

bibliotekų socialinius tinklus www.krsvbiblioteka.lt, „Facebook“ ir „YouTube“ kanale. 

Bendradarbiaujant su mokytojais ir moksleiviais virtualios edukacijos, virtualios parodos 

buvo naudojamos nuotolinėse pamokose bei individualiai. Ypač aktyvai įsijungė Garliavos 

Jonučių progimnazijos moksleiviai ir mokytojai, iš A.Mitkaus pagrindinės mokyklos, J. 

Lukšos gimnazijos, Kulautuvos gimnazijos, Vilkijos vaikų globos namų ugdytiniai. Viešosios 

bibliotekos virtualiuose renginiuose dalyvavo apie 1400 lankytojų, iš kurių virš 900 vaikų. 

Virtualios edukacijos buvo transliuojamos iš Viešosios bibliotekos „Zoom“ bei „Microsoft 

Teams“ platformose. 

2020 m. vasarą ir rudenį bibliotekose vyko neformalaus vaikų užimtumo ir 

laisvalaikio veiklos. Kauno rajono savivaldybė 7,9 tūkst. Eur parėmė Viešosios bibliotekos 

vaikų neformaliojo švietimo veiklų projektus, vasaros ir rudens stovyklų organizavimą bei 

tikslinio užimtumo organizavimą Viešojoje ir padalinių bibliotekose. Ypač aktyviai į 

projektus įsijungė Raudondvario, Batniavos, Vilkijos, Ringaudų, Zapyškio, Ežerėlio, 
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Domeikavos, Vandžiogalos, Karmėlavos, Piliuonos bibliotekos. Nuotoliniu būdu Viešojoje 

bibliotekoje veikė „Novatoriškos robotikos dirbtuvės“ ir „Meno fotografijos studija“. 

Pagerėjo bibliotekų aprūpinimas naujomis knygomis ir kitais dokumentais. Žymiai 

daugiau lėšų buvo skirta dokumentų įsigijimui: Kultūros ministerija skyrė 93,5 tūkst. Eur , 

papildomai buvo skirtos Valstybės lėšos 65,5 tūkst. Eur, Savivaldybė skyrė 15,3 tūkst. Eur 

periodikos prenumeratai. 2020 m įsigyta 22531 vnt. naujų dokumentų, tai 5426 dokumentais 

daugiau nei 2019 m. Padalinių bibliotekos gavo vidutiniškai po 200 knygų daugiau. 

Bibliotekos galėjo patenkinti skaitytojų poreikius, skaitytojai džiaugėsi naujų knygų gausa. 

Bibliotekos pritraukė 2237 naujus vartotojus. 

 1 pav. Bibliotekų gautų dokumentų skaičius 2016-2020 m. 

 

4 lentelė. Bibliotekų fondo kaita 2017 - 2019 m. 

Metai Fondo judėjimas Naujai gautų dokumentų tenka 

1gyventoj

ui 

1 vartotojui 

 Gauta Nurašyt

a 

Fondo 

dydis 

  

2020 22531 27733 224362 0,20 1,6 

2019 17105 19211 279564 0,18 1,3 

2018 17800 17000 281670 0,19 1,3 

2017 17884 21200 280870 0,19 1,3 

 

Geresniam gyventojų aptarnavimui knyga ir skaitytojų poreikiams užtikrinti 

taikomas nestacionarus gyventojų aptarnavimas: knygnešystė neįgaliesiems, išdavimo taškas 

nutolusiems kaimams, Viešosios bibliotekos knygų lagaminai padalinių bibliotekoms. 

Vykdoma pastovi bibliotekų veiklų sklaida socialiniuose tinkluose bei aktyviai 

bendraujant su gyventojais. Apie bibliotekų veiklą paskelbta 15 straipsnių spaudoje, 

Savivaldybės internetiniame puslapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/ – 7 

straipsniai, Kauno regiono – bibliotekų – https://regionas.kvb.lt/ – 2 straipsniai, Lietuvos 

regionų - https://www.etaplius.lt/ – 3 straipsniai. Bibliotekų veiklomis gyventojų domėjimąsi 

rodo arti 2000 „Facebook“ sekėjų turinti Viešoji biblioteka bei vidutiniškai po 350 sekėjų 

turinčios padalinių bibliotekos. 

Įveikus karantino iššūkius, bibliotekose buvo organizuojamas nenutrūkstamas 

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/
https://regionas.kvb.lt/
https://www.etaplius.lt/
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skaitytojų aptarnavimas knyga bei jų informacinių poreikių tenkinimas. Per metus 

užsiregistravo virš 13,6 tūkst. vartotojų, tai 63 vartotojais daugiau nei ankstesniais metais. 

Fizinių lankytojų bibliotekose skaičius ženkliai sumažėjo (nuo 232 tūkst. 2019 m. iki 180,7 

tūkst. 2020 m.), nes gyventojai dėl COVID-19 pandemijos bijojo dažnai lankytis bibliotekose. 

Tačiau skaitymas gyventojams išliko prioritetu, jiems išduota 264,4 tūkst. vnt. dokumentų. 

Buvo siekiama, kad moksleiviai skaitytų programinę literatūrą. Bendradarbiaujant su 

mokyklomis bei vadovaujantis Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doc. dr. K. Urbos 

mokiniams sudarytu rekomenduojamų knygų sąrašu, didelis dėmesys buvo skiriamas 

moksleivių programinės literatūros fondo papildymui ir skaitymo aktyvinimui. Ši literatūra 

sudarė 13,5 proc. visų įsigytų knygų. Skatinant šios literatūros skaitymą, Viešoji biblioteka 

vykdė akciją „Duok like“ą – įvertink tau rekomenduojamas knygas“, kuri pritraukė virš 300 

skaitytojų. Padalinių bibliotekos vykdė akciją „Auginame knygų skaitymo medį“. 

Tapome Kauno apskrityje organizuojamos vasaros skaitymų akcijos III-ios vietos 

laimėtojai. Į akciją įsijungė 950 skaitytojų ir perskaitė virš 4000 knygų. 

Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu, socialiniais tinklais, interneto svetaine, 

duomenų bazėmis pasinaudojo 211 tūkst. virtualių lankytojų. 

 

2 pav. Apsilankymų bibliotekoje skaičiaus kaita 2016–2020 m. 

 

Kauno rajonui pažymint įkūrimo 65-metį, Viešoji biblioteka taip pat paminėjo savo 

65-metį. Buvo parengti kraštotyriniai darbai, parodos apie Kauno rajoną ir jo žmones, 

surengta Viešosios bibliotekos šventė, kurios metu sulaukta rajono vadovų gerų įvertinimų ir 

padėkų. Kauno rajono 65-mečiui skirtas kraštiečių kūrėjų, menininkų darbų ciklas „Menas –

formulė, kuri padeda pažinti Kauno rajoną“ ir „Ką gali kūrėjo rankos“. 

Bibliotekos plėtė bendradarbiavimo ryšius ir teikė paslaugas įvairioms 

organizacijoms. Pasirašyta trišalė sutartis su jaunimo savanorišką veiklą organizuojančia VšĮ 

„Actio Catholica Patria“ ir sudarytos sąlygos jaunimui savanoriauti Kačerginės, Kulautuvos, 
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Lapių bibliotekose, socialinės terapijos namais VŠĮ „AKVILA“, kurios nariai dalyvauja 

Viešosios bibliotekos veiklose, Garliavos ugdymo įstaigomis, Garliavos neįgaliųjų draugija, 

Lietuvos moterų sporto asociacija ir kt. 

Kas metai vykdomi „Vartotojų pasitenkinimo bibliotekų teikiamomis paslaugomis“ 

tyrimai parodo bibliotekose esamas problemas bei vykdomų veiklų kokybę. 2020 m. spalio–

lapkričio mėn. rašytinėje ir elektroninėje anketinėse apklausose dalyvavo 1399 respondentai iš 

visų rajono bibliotekų. Ypač palankiai buvo įvertinta bibliotekų aptarnavimo kokybė, knygų 

fondai, bibliotekininkų konsultacijos. Džiugu, kad net 90 procentų apklaustųjų gerai vertina 

bibliotekų tinklo išsidėstymą, patalpų kokybę. Kuklesnio įvertinimo sulaukė bibliotekų 

technologinė įranga ir elektroninės paslaugos, nes ne visose bibliotekose buvo atnaujinta 

kompiuterinė įranga, internetas (vėluoja respublikinis projektas). COVID-19 karantino 

draudimai  ribojo interneto skaityklų veiklą. 

 

3 pav. Visiškai ar labiau patenkintų bibliotekos teikiamomis paslaugomis, priemonėmis ir 

aptarnavimu respondentų skaičius 

  

 

4.pav. 93 procentai rekomenduotų bibliotekos įstaigas kitiems. 
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Bibliotekų apklaustųjų lankytojų labai aukštą vertinimą rodo ypač teigiama pozicija 

–rekomenduočiau kitiems. Tai bibliotekų propaguotojai, kurie vertina bibliotekas ir tuo 

dalinasi. Šį rodiklį galime vertinti kaip bibliotekos prestižo pripažinimą. 

Bibliotekose dirba 53 kvalifikuoti kultūros darbuotojai. Vienuolika darbuotojų gebėjo 

būti lektoriais respublikiniame projekte ,,Prisijungusi Lietuva“ ir mokyti gyventojus 

kompiuterinio raštingumo. Visi padalinių darbuotojai buvo projekto kompiuterinių mokymų 

koordinatoriai. 

Džiaugiamės, kad daugelis bibliotekų, turėdamos tinkamą techninę bazę, 

kvalifikuotus bei motyvuotus specialistus, sugebėjo kurti kokybišką turinį, nešantį aiškią žinią 

skaitytojams apie bibliotekos svarbą visuomenės socialiniame gyvenime. 

Problemos ir jų sprendimo būdai 

Problemos 

įvardinimas 

Priemonės kurių 

buvo imtasi  

Pasiekti teigiami 

pokyčiai 

Jeigu 

neišspręsta, 

kokių toliau 

veiksmų bus 

imamasi 

Darbo 

organizavimas  

karantino 

metu 

Karantino sąlygomis 

dirbo visos 

bibliotekos. 

Skaitytojus aptarnavo 

bekontakčiu būdu. 

Bibliotekos buvo 

aprūpintos saugos 

priemonėmis.  

Gyventojai buvo 

aprūpinti knygomis, 

buvo teikiamos 

nuotolinės 

konsultacijos, vyko 

nuotoliniai mokymai 

ir renginiai.  

Darbuotojai 

nesusirgo. 

 

Čekiškės 

bibliotekos 

perkėlimas į 

naujas 

patalpas 

Laikantis visų saugos 

priemonių biblioteka 

buvo perkelta į naujas 

pritaikytas patalpas ir 

pradėjo veiklą. 

Biblioteka 

modernizuota, 

apjungta su Čekiškės 

gimnazijos  

biblioteka 

 

Užliedžių 

bibliotekos 

iškėlimas  į 

kitas patalpas  

Vykdant Domeikavos 

gimnazijos Užliedžių 

skyriaus patalpų 

rekonstrukciją, reikėjo 

Bibliotekai patalpos 

buvo sėkmingai 

išnuomotos, 

biblioteka perkelta ir 
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skubiai ( savaitės 

laikotarpiu) iškelti 

biblioteką. Problema 

buvo surasti tinkamas 

patalpas per trumpą 

laiką. 

įkurta, sėkmingai 

vykdo veiklas. Kartu 

dirba ir Užliedžių 

laisvalaikio salės 

darbuotoja. 

Viešosios 

bibliotekos 

patalpų 

šildymo 

problema 

Dar esant šildymo 

sezonui lūžo kaminas, 

kurio aukštis 18 m. 

Reikėjo operatyviai 

surasti techniką, 

žmonių avarinei 

situacijai likviduoti. 

Reikėjo išspręsti 

tolesnį  bibliotekos 

pastato šildymo  

klausimą 

Viešosios bibliotekos  

patalpoms įvestas 

šildymas dujomis. 

Išspręsta ekologinė 

problema, nes buvo 

šildoma kietu kuru. 

 

 

Veiklos prioritetai 2021 m. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

prioritetai 

Numatomi 

uždaviniai 

Siektini rodikliai 

1. Stiprinti  

inovatyvias 

paslaugas 

bibliotekų 

lankytojams 

1.1.Skaitytojų 

raštingumo 

ugdymas; 

1.2. Skaitymo 

skatinimas; 

1.3. Bibliotekos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas; 

1.4. Projektinė veikla 

Vykdomas skaitmeninio 

raštingumo ugdymo 

tęstinumas. 

Organizuojami aukšto 

meninio lygio renginiai. 

Tobulinamos nuotolinės 

edukacijos. 

Bibliotekų darbuotojams 

organizuojami tiksliniai 

mokymai, suteikiant 

galimybę dalyvauti 

apskrities bibliotekos ir 

Nacionalinės M. Mažvydo 

bibliotekos 

organizuojamuose 

mokymuose. 

Teikti 5 projektus į 

Kultūros tarybos 

finansuojamą programą. 

Teikti 2 projektus į 

Savivaldybės finansuojamą 

programą – vaikų stovyklų 

ir kitų neformaliojo vaikų 

švietimo veikloms. 

2.  Tęsti 

bibliotekų 

infrastruktūros 

gerinimą 

2.1. Racionalus 

biudžeto ir kitų lėšų 

panaudojimas; 

2.2. Didinti 

bibliotekų 

aprūpinimą 

naujausiomis 

Siekti gauti daugiau lėšų iš 

projektinės veiklos bei 

pritraukti rėmėjų lėšų 

bibliotekų veiklų 

stiprinimui. 

Siekti Neveronių padalinio 

patalpų perkėlimo į 
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informacinėmis 

technologijomis. 

2.3. Padalinių 

patalpų pritaikymas 

kokybiškai veiklai.  

didesnes patalpas. 

Ramučių ir Užliedžių 

padalinius perkelti į 

renovuotas patalpas. 

Dalyvauti Kulautuvos ir 

Kačerginės patalpų 

renovacijos svarstymuose.  

 

 
_____________________________ 

 


