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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Vytauto g. 21, 53265 Garliava, Kauno rajonas  

1.2. Įmonės kodas 191118276 

1.3. Telefono nr. (8 37) 551 884 

1.4. El. pašto adresas info@krsvbiblioteka.lt  

1.5. Interneto svetainės adresas www.krsvbiblioteka.lt  

1.6. Socialinių tinklų adresai: 

„Facebook“ – https://www.facebook.com/krsvb/  

„Instagram“ – https://www.instagram.com/krsvbiblioteka/  

„YouTube“ – https://www.youtube.com/c/KrsvbibliotekaLt 

1.7. Bibliotekų tinklas – Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 30 padalinių Kauno rajono seniūnijose.  

1.8. Bibliotekose dirba 53 kultūros darbuotojai, 6 kvalifikuoti specialistai, 6 techniniai darbuotojai. 

 

II. VADOVO ŽODIS  

 

Antrus metus dirbdamos karantino ir ekstremaliosios situacijos valstybės mastu sąlygomis, bibliotekos sklandžiai prisitaikė prie 

aplinkybių ir organizavo ne tik kontaktinį, bet ir bekontaktį vartotojų aptarnavimą. Dauguma kultūros įstaigų buvo sustabdžiusios tiesioginę veiklą. 

Rajono viešosiose bibliotekose, laikantis su COVID-19 pandemija susijusių reikalavimų, buvo organizuojami renginiai gyvai ir virtualiai, vedamos 

mailto:info@krsvbiblioteka.lt
http://www.krsvbiblioteka.lt/
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https://www.instagram.com/krsvbiblioteka/
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įvairios edukacijos, vykdomas neformalus suaugusiųjų, vaikų bei paauglių švietimas. Nuosekliai dirbant buvo kuriamos modernizuotos, įvairiems 

poreikiams pritaikytos skaitymą skatinančios aplinkos ir užtikrinamas jų prieinamumas. Teigiamas Savivaldybės požiūris į bibliotekų veiklą suteikė 

galimybę Ramučių ir Čekiškės padaliniams įsikelti į naujas, modernizuotas patalpas. Vyko parengiamieji darbai Užliedžių bibliotekai perkelti į 

naujas patalpas. Dalyvaudamos respublikiniuose projektuose, visos rajono viešosios bibliotekos atnaujino informacines technologijas, sėkmingai 

diegė gautus inžinerinius paketus, kuriuos sudarė trimačio vaizdo (3D), robotikos priemonės, galingi kompiuteriai. Bibliotekų lankytojai gali 

naudotis 138 kompiuteriais, kokybiškais spausdintuvais, daugialypės terpės (multimedijos) priemonėmis. Bibliotekoms nupirkta ir paskirstyta 

knygų už 112,4 tūkst. Eur. Knygoms įsigyti reikalingas lėšas skyrė Kultūros ministerija. Tarp daugybės veiklos sričių viena iš prioritetinių – 

moksleivių skaitymo gebėjimų ugdymas. Kūrybiškai pasitelkėme literatūros populiarinimą: buvo komplektuojamas rekomenduojamų knygų 

fondas, skaitymai siejami su kūrybinėmis edukacijomis. Sustiprėjo ryšys su mokyklomis, edukacijose dalyvavo ir dvi Kauno miesto mokyklos. 

Skatindamos ankstyvąjį skaitymą, bibliotekos prisijungė prie respublikinio projekto „Knygų startas“: rajono gyventojams, 2021 m. susilaukusiems 

kūdikio, dalijo lauknešėlius ir kvietė tapti skaitytojais. 

Dalyvaujant respublikiniame projekte „Prisijungusi Lietuva“ suaugusiems lankytojams buvo vedami kompiuterinio raštingumo mokymai: 

11 bibliotekų darbuotojų apmokė 900 gyventojų. Sėkmingai veikė Trečiojo amžiaus universitetas. Pasisekimo sulaukė skaitytojų dalyvavimas 

respublikinėje akcijoje „Vasara su knyga“ – Kauno regione užėmėme antrąją vietą. 

Sustiprintos pastangos kokybiškai aptarnauti negalią turinčius bendruomenės narius. Norą pareiškusiems skaitytojams knygos buvo 

pristatomos į namus. Kauno rajono savivaldybės biblioteka bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų biblioteka ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

biblioteka įgyvendinant projektą „Biblioteka visiems“. Šio projekto tikslas – padėti lavinti skaitymo įgūdžius vaikams, turintiems disleksijos 

sutrikimą. Bibliotekų paslaugomis naudojasi socialinės terapijos namų „Akvila“ gyventojai, Vilkijos vaikų namų auklėtiniai, Garliavos neįgaliųjų 

draugija. Prie veiklų įgyvendinimo prisidėjo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Kauno skyrius.  

Stiprinant vidinę ir išorinę komunikaciją, buvo pritraukti keturi nauji partneriai, padedantys plėtoti novatoriškas paslaugas. Lankytojai 

ypač susidomėjo Kauno rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vykdomo gyventojų sveikatinimo projekto veiklomis. Užsiėmimų 

privilioti nauji lankytojai pasinaudojo ir kitomis bibliotekos paslaugomis. Tapome penkių naujų projektų partneriais. Laimėjus projektus, bibliotekų 

veiklų sąrašą papildytų naujos kūrybinės dirbtuvės. 
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Viešoji biblioteka ir padaliniai įsitraukė į projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ veiklų viešinimą, akcijų rengimą. Keturiolika 

darbuotojų tiesiogiai dalyvavo bendruomenių veiklose. Visos rajono bibliotekos dalyvavo akcijoje „Laimės diena“. Už puikų darbą su 

bendruomenėmis Vilkijos padalinys laimėjo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LDB) įsteigtą bendruomeniškumo ugdymo nominaciją.  

Ryšius su bendruomenėmis Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka plėtojo dvejopai: tiesiogiai ir naudodamasi įvairiomis 

komunikacijų platformomis. Renginiai buvo transliuojami iš naujai įkurtos Mažosios įrašų studijos Viešojoje bibliotekoje, skaitmeninio raštingumo 

mokymai gyventojams vedami „Microsoft Teams“ platformoje, plačiai naudota „Zoom“ platforma. Minėtina aktyvi bibliotekos komunikacija ne 

tik su bendruomene, bet ir su kitomis bibliotekomis, mokyklomis, kultūros centrais. Veiklos buvo viešinamos dienraštyje „Kauno diena“, žurnale 

„Tarp knygų“, savivaldybės ir kitose socialinių tinklų paskyrose. 

Metų pradžioje keturis mėnesius trukęs griežtas karantinas praretino vartotojų apsilankymus bibliotekoje, nutrūko kontaktiniai renginiai, 

neveikė interneto, periodikos skaityklos, didžioji dalis bibliotekų veiklų buvo plėtojamos nuotoliniu būdu. Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos pradėtas įgyvendinti LIBIS modernizavimas kėlė papildomų rūpesčių bibliotekų darbuotojams, aptarnaujantiems skaitytojus, duomenys 

tapo sunkiau pasiekiami. Skaitytojai buvo nepatenkinti būtinybe nurodyti asmens duomenis, negalėjo užsakyti knygų per elektroninį katalogą. 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino du laimėtus Kultūros tarybos finansuojamus projektus, susijusius su kultūriniu 

bendruomenės ugdymu. Itin palankiai gyventojai priėmė tris Kauno rajono savivaldybės finansuojamus projektus, skirtus vaikų užimtumo 

problemai spręsti vasaros atostogų metu. Ypač paklausios buvo Viešosios bibliotekos ir padalinių rengiamos edukacinės veiklos, į kurias įsitraukė 

dalis rajono mokyklų. Šias veiklas vykdantys bibliotekų darbuotojai siekė prisidėti prie tvarios bendruomenės kūrimo – akcentuoti mokymosi visą 

gyvenimą principą, paisyti aplinkosaugos nuostatų. 

Bibliotekų veiklas vykdė 53 profesionalūs darbuotojai. 11 darbuotojų turi patirtį vesti suaugusių lankytojų kompiuterinio raštingumo 

mokymus. Profesinius įgūdžius darbuotojai ugdė Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuojamuose mokymuose, savivaldybės viešosios 

bibliotekos rengiamuose seminaruose. Mokymuose įdiegta naujovė – darbuotojai moko darbuotojus. Sėkmingai perimta „Microsoft Teams“ ir 

„Zoom“ platformų naudojimo darbe patirtis. Šios žinios buvo pritaikytos vykdant nuotolines edukacijas, seminarus, pasitarimus. 

Bibliotekose paminėti Lietuvai reikšmingi įvykiai ir jubiliejai, pažymėti partizano Juozo Lukšos-Daumanto, kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus, poeto Vytauto Mačernio metai, taip pat buvo puoselėjama lietuvių kalba, etnokultūra ir kultūros paveldas. 
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Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas bibliotekų teikiamomis paslaugomis puikiai įvertintas metų pabaigoje atliktame 

anketiniame tyrime, kuriame dalyvavo 1 345 respondentai. Iš jų 98 proc. visiškai patenkinti ir patenkinti bibliotekininkų aptarnavimo kokybe, 

organizuojamais renginiais, 97 proc. patenkinti rengiamais mokymais ir bibliotekų knygomis, vaikų vasaros užimtumo veiklomis, meninio ir 

kūrybinio ugdymo edukacijomis. Tačiau apklausa parodė ir spręstinų problemų. Paaiškėjo, kad elektroninėmis paslaugomis naudojasi 57 proc., 

socialiniais tinklais – 26 proc., knygų rezervavimo paslauga – 11 proc. skaitytojų. Šie rezultatai liudija, jog reikia plėtoti mokymus skaitmeniniam 

raštingumui ugdyti. 

Visus metus rajono bibliotekos siekė išlikti naudingos bendruomenei, būti atviros, dinamiškos ir daugiafunkcės, rūpintis skaitymo kultūra, 

organizuoti neformalųjį ugdymą bei laisvalaikį, ugdyti skaitmeninį raštingumą, puoselėti gebėjimus dirbti su informacinėmis technologijomis.  

 

III. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
(Pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Veiklos programoje iškeltus uždavinius) 

Eil. nr. Iškelti uždaviniai Pagrindinės veiklos priemonės Įgyvendinta / neįgyvendinta Pastabos 

1. Gerinti bibliotekų 

materialinę bazę ir 

infrastruktūrą. 

1.1. Parengti ir įgyvendinti trijų bibliotekų – Čekiškės, 

Užliedžių, Ramučių – baldų atnaujinimą. 

Įgyvendinta  

1.2. Dalyvaujant projektinėje veikloje atnaujinti 55 

kompiuterius septyniolikai bibliotekų. 

Įgyvendinta 

1.3. Sutvarkyti Babtų bibliotekos aplinką, įrengti 

kokybišką aikštelę veikloms lauke. Suremontuoti lauko 

laiptus Daugėliškių bibliotekai. 

Įgyvendinta 

1.4. Įdiegti LIBIS programos naują modulį.  Dalinai įgyvendinta 

2. Organizuoti neformaliojo 

ugdymo veiklas, 

padedančias ugdyti 

gyventojų informacines ir 

kultūrines kompetencijas. 

2.1. Įgyvendinti laimėto projekto „Augame skaitydami ir 

kurdami“ veiklas, skirtas vaikų kūrybiškumui bei 

skaitymo įgūdžiams lavinti. 

Įgyvendinta  

2.2. Įgyvendinti laimėto projekto „Biblioteka – 

pažinimui ir atradimams“ veiklas, skirtas rajono paveldo 

sklaidai. 

Įgyvendinta 

2.3. Rengti neformaliojo ugdymo mokymus, skirtus 

skaitmeninio raštingumo kompetencijoms lavinti. 

Įgyvendinta 



5 
 

2.4. Dalyvauti akcijose „Vasara su knyga“ ir įgyvendinti 

skaitymo skatinimo veiklas. 

Įgyvendinta 

2.5. Organizuoti aukšto meninio lygio renginius, 

parodas. 

Įgyvendinta 

3. Tobulinti bibliotekų 

valdymą.  

3.1. Vykdyti Lietuvos Vyriausybės įstatymus, nutarimus, 

rajono Savivaldybės priimtus įsakymus, parengtas 

tvarkas. 

Įgyvendinta  

3.2. Organizuoti darbuotojų pasitarimus darbo, vidaus 

kontrolės klausimais. 

Įgyvendinta 

3.3. Viešinti kokybiškas veiklas, skleisti gerąją patirtį, 

skatinti darbuotojus. 

Įgyvendinta 

3.4. Rengti profesionalumo ir kompetencijų tobulinimo 

seminarus, mokymus. 

Įgyvendinta 

 

IV. PERSONALAS 

 

4.1. Personalo kaita per dvejus metus (lyginamuoju principu) 

 

Fizinių asmenų skaičius 

2020 m. 

Užimtų etatų skaičius 

2020 m. 

Fizinių asmenų skaičius 

2021 m 

Užimtų etatų skaičius 

2022 m. 

64 71 65 71 

Darbuotojų yra optimalus skaičius. 

 

4.2. Kvalifikacijos kėlimas, mokymai 

 

Eil. 

nr. 
Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokymų susistemintos temos 

Seminaruose dalyvavusių darbuotojų skaičius 

Iš viso 

Iš jų 

Vyr. 

bibliotekininkai 

ir specialistai 

Vadovai 

1. Viešosios bibliotekos organizuoti seminarai bibliotekininkams:    

1.1. 
Išvažiuojamieji gerosios profesinės ir kultūrinės patirties tobulinimo 

seminarai (3). 
50 48 2 
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1.2. Psichologinio atsparumo ir emocinio intelekto ugdymo seminarai (2). 51 49 2 

1.3. 
Seminaras „Kaip pagerinti bendravimą ir pritraukti daugiau vartotojų“ 

(1). 
51 49 2 

2. Viešosios bibliotekos specialistų vesti seminarai bibliotekininkams:    

2.1. 
 Kūrybiniai seminarai (2).  

 Informacinių technologijų ir programų diegimo seminarai (6). 
38 37 1 

3. 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos seminarai: 
   

3.1. 
Informacinių technologijų kompetencijų tobulinimo ir LIBIS naujos 

programos įsisavinimo seminarai (18). 
18 17 1 

3.2. 
„Biblioteka visiems“ – kitokį įgalumą turinčių lankytojų aptarnavimo 

seminarai (4). 
51 49 2 

3.3. Neformaliojo ugdymo žinių ir patirties tobulinimo seminarai (3). 6 5 1 

4. Kitų institucijų rengiami mokymai ir seminarai:    

4.1. Kultūrinės patirties tobulinimo seminarai (5). 15 14 1 

4.2. 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacijos seminarai (3). 
7 6 1 

 

 

 

V. VEIKLOS REZULTATAI 

5.1. Veiklų sritys 
 

Eil. nr. Veiklos sritis Rodikliai Pasiekti rezultatai 

1. Fondų 

komplektavimas. 

265 779 vnt. dokumentų 

Viešojoje bibliotekoje ir 30 

padalinių. 

Sėkmingai formuojamas moksleiviams rekomenduojamos literatūros fondas. Knygų 

ir kitų dokumentų fondas komplektuojamas atsižvelgiant į skaitytojų poreikius. 

Vaikų poreikiams patenkinti kaupiamos interaktyvios knygos, siekiama padėti 

disleksiją turintiems skaitytojams renkant specialiai jiems pritaikytas knygas. 

Sukomplektuota 18 633 egz. naujų spaudinių. Padalinių dokumentų fondai papildyti 
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15 356 egz., Viešoji biblioteka – 3 277 egz. naujų spaudinių. Bibliotekose skaito ne 

tik Kauno rajono, bet ir Kauno miesto bei kitų rajonų gyventojai. 

2. Skaitytojų 

telkimas. 

 

Bibliotekų 

lankytojai. 

Bibliotekose skaitė 13 100 

skaitytojų. 

 

Apsilankė 16 600 lankytojų. 

Palyginti su 2020 m., bibliotekų skaitytojų sumažėjo 560. Situaciją galimai lėmė 

įvestas karantinas ir gyventojų atsargumas dėl COVID-19 viruso plitimo.  

3. Renginių 

organizavimas: 

  

3.1. Profesionaliosios 

kultūros renginiai. 

9 profesionaliojo meno 

renginiai. 

Bibliotekų lankytojai buvo pasiilgę susitikimų su aktoriais, rašytojais, menininkais, 

kitais įžymiais žmonėmis.  

COVID-19 pandemija lėmė griežtus apribojimus, bet į profesionaliojo meno 

renginius rinkosi gausi publika. Kartais siekis laikytis keliamų apsaugos nuo viruso 

reikalavimų tapdavo iššūkiu. 

3.2. Dailės ir fotomeno 

parodos. 

 

28 dailės ir fotomeno 

parodos; 19 virtualių 

parodų. 

Lankytojai itin palankiai įvertino galimybę Viešojoje bibliotekoje pamatyti įdomių 

dailininkų parodas. Profesionalūs kūrėjai džiaugėsi galėdami savo darbus eksponuoti 

Viešosios bibliotekos parodų salėse. Ne kartą buvo giriamas atsakingas darbuotojų 

požiūris į parodų organizavimą ir dėkojama už jų įdirbį.  

 

Dailės bei fotomeno parodos buvo rengiamos ir eksponuojamos ne tik Kauno rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bet ir padaliniuose, turinčiuose didesnes 

patalpas, pavyzdžiui, Vilkijoje, Piliuonoje, Kačerginėje, Padauguvoje, Zapyškyje. 

3.3. Dokumentų, 

knygų 

ekspozicijos ir 

parodos. 

960 knygų parodų. Rengiant knygų parodas buvo siekiama paminėti įvairias rašytojų sukaktis, valstybei 

svarbias datas, reikšmingus istorinius, kultūrinius įvykius. 

4. Neformalusis 

švietimas. 

1 130 gyventojų lankė 

kompiuterinio raštingumo kursus 

(pradedančiojo ir pažengusiojo 

vartotojo). 

Edukacijose ir kituose 

kontaktiniuose bei nuotoliniuose 

užsiėmimuose dalyvavo daugiau 

nei 10 000 lankytojų. 

Bibliotekininkų vedami mokymai prisidėjo ugdant skaitmeninę bendruomenę. 

Kontaktinės ir nuotolinės edukacijos ženkliai sustiprino neformaliojo švietimo 

sklaidą. Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai dalyvavo Viešosios 

bibliotekos edukacijose, skirtose saviraiškos paieškoms ir įdomaus laisvalaikio 

tematikai. Moksleiviams organizuotos veiklos buvo orientuotos į robotikos įgūdžių 

stiprinimą, meninę raišką, kūrybiškumo ugdymą. 

 

5.2. Neformaliojo ugdymo veikla 
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Eil. nr. Veiklos 
 

Rodikliai 

 

Pasiekti rezultatai 

1. Gyventojų kompiuterinio ir 

skaitmeninio raštingumo 

mokymais Kauno rajone buvo 

įgyvendinamas siekis skatinti 

informacinę visuomenės 

raidą. 

Apmokytos 105 grupės.  Buvo tęsiamas projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“ (2019–2021 m.) įgyvendinimas. 

Per 2021 m. skaitmeninio raštingumo Kauno rajone apmokyta 1 130 dalyvių. Per 

trejus metus 2 756 rajono gyventojai bibliotekose įgijo kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio ir pažengusiojo vartotojo įgūdžius. 

2. Edukacinės neformaliojo 

ugdymo veiklos. 

Į 412 kontaktinių 

edukacijų susirinko 

4 346 dalyviai. 

 

225 virtualiose 

edukacijose dalyvavo 

6 288 dalyviai. 

 

2020 m. pabaigoje karantino sąlygos ir iššūkiai paskatino ne tik pokyčius 

bibliotekose, bet ir naujų galimybių bei idėjų gimimą, padėjo atrasti būdus joms 

įgyvendinti. 2021 m. pradžioje keturis mėnesius trukęs griežtas karantinas perkėlė 

edukacijas į virtualiąją erdvę. Viešoji biblioteka parengė ir iš Mažosios įrašų studijos 

transliavo daugybę teminių edukacijų mokykloms. Bibliotekos edukatorių vedamose 

virtualiose edukacijose dalyvavo daugiau kaip 6 200 moksleivių iš Kauno rajono. Iš 

išskirtinių edukacijų, vykusių keletą kartų, galima paminėti edukaciją „Vardan 

Lietuvos“: per 12 kartų dalyvavo daugiau nei 450 moksleivių. Edukacija „Finansinis 

raštingumas: taupyk, dalinkis, pažink“ – 47 kartai, apie 1 100 dalyvių. Edukacija 

„Žalioji diena“ – 45 kartai, daugiau nei 1 000 dalyvių. Edukacija „Iškiliųjų taškų 

(Brailio) raštas“ – 19 kartų, daugiau nei 400 dalyvių. Edukacija „Kaip išsirinkti savo 

vasaros atostogų knygą“ – 14 kartų, daugiau nei 300 dalyvių. Kultūros paso virtuali 

edukacija „Fotografiniai vaizdai ir kūrybinio rašymo dirbtuvės“ buvo pasiūlyta 

visoms Lietuvos mokykloms. Ši edukacija bibliotekoje vedama ir gyvai. Viešosios 

bibliotekos virtualios edukacijos tapo pasiekiamos įvairioms Kauno rajono 

mokykloms.  

Kontaktinės edukacijos buvo vedamos gyvai bibliotekoje moksleiviams. Keletą 

galima paminėti: „Interaktyvūs užsiėmimai su Scottie robotukais“ (77 kartai, 773 

dalyviai), meninės edukacijos: „Meninis taškavimas“, „Piešimas ant vandens“, 

„Mėlynieji antspaudai“ (36 kartai, 334 dalyviai) ir kt. 

3. Organizuotos neformaliojo 

ugdymo veiklos vaikų 

vasaros ir rudens atostogų 

užimtumui didinti.  

3 vasaros ir rudens 

stovyklos Viešojoje 

bibliotekoje bei 

padaliniuose. 

Viena iš naujovių bibliotekų veikloje – rūpestis vaikų užimtumu per vasaros ir rudens 

atostogų stovyklas. Viešojoje bibliotekoje bei 30 padalinių buvo vykdoma vaikų 

vasaros užimtumo programa. Kauno rajono savivaldybės suteiktas finansavimas leido 

įgyvendinti įdomias interaktyvias vaikams skirtas veiklas. Stovyklose dalyvavo 

daugiau nei 60 vaikų, o vaikų vasaros užimtumo programoje – apie 600 vaikų. 

Vasaros užimtumo programa ir stovyklų programos buvo sudarytos siekiant ne tik 

skatinti turiningą vasaros poilsį, bet ir sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam 

aktyvumui bei įvairiapusiam ugdymui. Vienas svarbiausių tikslų – sudaryti kuo 

geresnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje aplinkoje, užimtumui 
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vasaros ir rudens atostogų metu. Įgyvendinant stovyklų projektus, įsigyta priemonių, 

reikalingų inovatyvioms ir kūrybiškoms veikloms vykdyti. Šių projektų grįžtamasis 

ryšys – tai patenkinti tėvai, drauge su vaikais tapę aktyviais bibliotekų lankytojais. 

4. Organizuota klubų ir būrelių 

kultūrinė bei kūrybinė veikla 

bibliotekose. 

Veikia 11 klubų. Viešojoje bibliotekoje vyksta meninių rankdarbių kūrimo užsiėmimų ciklas 

suaugusiesiems „Susitikime kūryboje“, edukaciniai „Šeimų šeštadieniai“, veikia 

klubas „0+“, Olego Karavajevo dailės studija, „Garliaviečių“ klubas, rengiami 

nuotoliniai robotikos užsiėmimai suaugusiesiems. 

Moksleiviams veikia novatoriškos robotikos dirbtuvės, Meninės fotografijos studija. 

Skaityti moksleivius skatina neformaliojo ugdymo būrelis „Meninis skaitymas“.  

Batniavos, Vilkijos, Ramučių, Ringaudų, Padauguvos padaliniuose veikia 

bendravimo klubai; čia aptariamos knygos, vyksta įvairios meninės edukacijos, 

susitikimai su žymiais krašto žmonėmis. 

 

5.3. Skaitymo skatinimo veikla 

 

Eil. 

nr. 
Veiklos 

 

Rodikliai 

 

Pasiekti rezultatai 

1. Parengtas ir 

įgyvendintas 

kultūrinis skaitymo 

skatinimo projektas. 

Surengta 16 

renginių, 4 iš jų 

virtualūs. 

Renginiuose 

dalyvavo daugiau 

nei 700 Kauno 

rajono moksleivių. 

Skaitymui skatinti įgyvendintą projektą „Augame skaitydami ir kurdami“ sudarė 

renginiai, edukacinės veiklos vaikams. Literatūrinių veiklų metu vaikai buvo skatinami 

skaityti rekomenduojamą programinę literatūrą, ugdoma kūrybinio rašymo ir 

kūrybiškumo kompetencija. 

Moksleivius kvietėme susitikti su šiuolaikiškais bei populiariais vaikų ir jaunimo 

rašytojais. Susitikimuose autoriai dalijosi patirtimi, žiniomis ir ragino atskleisti savo 

kūrybą. Projekte dalyvavo rašytojai: I. Ežerinytė, I. Zarambaitė, S. Paltanavičius, 

K. Zylė (Zilinskienė), V. V. Landsbergis, T. Dirgėla. Lietuvos nacionalinis dramos 

teatras rėmė projektą nemokamais vaizduotės lavinimo užsiėmimais.  

Renginiai vyko Viešojoje bibliotekoje ir kai kuriose Kauno rajono mokyklose: Garliavos 

Jonučių progimnazijoje, Juozo Lukšos gimnazijoje, Babtų gimnazijoje, Karmėlavos 

Balio Buračo gimnazijoje ir kt. Kūrybinių darbų konkursui moksleiviai galėjo atsiųsti 

savo poezijos, prozos, esė tekstus, dienoraščių puslapius, laiškus, mintis, rašinėlius ar 

kitokios formos kūrybą. Iš viso gauta apie 40 kūrinių, juos galite rasti bibliotekos 

svetainėje, rubrikoje „Jaunųjų rašytojų kūryba“, ir bibliotekos paskyroje socialiniame 

tinkle „Facebook“ . 

2. Rengtos skaitymo 

akcijos ir iniciatyvos, 

prisijungta prie 

Įvykdytos 3 

iniciatyvos. 

Skatindama ankstyvąjį skaitymą, Viešoji biblioteka ir padaliniai aktyviai įsitraukė į 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomą projektą „Knygų startas“, paremtą 

tarptautine patirtimi. Bibliotekų darbuotojai dalijo lauknešėlius ir kvietė tapti 
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partnerių 

organizuojamų akcijų. 

skaitytojais Kauno rajono gyventojus, 2021 m. sulaukusius kūdikio. Buvo išdalyta 270 

lauknešėlių. 

Visą vasarą Kauno rajono bibliotekos aktyviai kvietė savo skaitytojus dalyvauti 

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų inicijuoto projekto „Skaitymo iššūkis“ skaitymo 

varžytuvėse „Vasara su knyga“. Pagal užsiregistravusių dalyvių (1 186) ir perskaitytų 

knygų skaičių (4 948 vnt.) Viešoji biblioteka užėmė antrąją vietą Kauno regione.  

Kiekvienas vaikų vasaros užimtumo programos rytmetis prasidėdavo nuo užsiėmimo 

„Vasara su knyga“: vyko garsiniai knygų skaitymai, jų pristatymai, buvo kuriami knygų 

personažai, rengiamos mini viktorinos ir pan. 

Lietuvių kalbos dienoms pažymėti Viešosios bibliotekos paskelbtame dailyraščio 

konkurse „Lietuva, Tėvyne mūsų“ dalyvavo apie 150 vaikų ir 50 suaugusiųjų.  

 

5.4. Kultūrinė veikla 

 

Eil. nr. Veiklos Rodikliai Pasiekti rezultatai 

1. Organizuoti Seimo 

paskelbtų metų, 

valstybinių švenčių, 

atmintinų datų, 

kalendorinių švenčių 

paminėjimo 

renginiai, dailės ir 

tautodailės parodos, 

jų pristatymai 

Viešojoje 

bibliotekoje. 

Įgyvendinti 

44 

kontaktiniai 

renginiai, 

51 

nuotolinis 

renginys. 

Viešojoje bibliotekoje organizuoti renginiai, skirti valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms 

pažymėti. Didelio susidomėjimo sulaukė poeto V. Mačernio metams organizuotas renginys „Aktorius 

A. Bialobžeskis skaito V. Mačernį“. Lietuvos istorijos žinias papildė susitikimas su Nepriklausomybės 

akto signatare B. Valionyte, kuri pristatė enciklopedinio leidinio „Didžioji Lietuva“ IV tomą. Lietuvos 

partizano J. Lukšos-Daumanto metus pažymėjome pristatydami V. Vitkausko knygą „Juozas Lukša-

Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“. Bibliotekoje organizuotas literatūrinis-muzikinis vakaras su 

aktoriumi ir rašytoju J. Gaižausku, aktoriais E. Latėnaite bei E. Kvoščiausku.  

Viešojoje bibliotekoje surengta gausybė meno darbų parodų – menininkės I. Sasnauskaitės-Masalskienės, 

architekto ir dailininko J. Lukšės, menininkės N. Čepauskienės, O. Karavajevo dailės studijos narių ir kt.  

Po bibliotekas keliavo mobili Kauno rajono muziejaus paroda „Su meile Kauno rajonui“. 

Bendradarbiaujant su V.Sladkevičiaus vardo muziejumi, parengtos virtualios parodos kardinolo 

V.Sladkevičiaus metams pažymėti: „Išlaikykim lietuvišką kalbą, lietuvišką širdį“ ir „Laisvė nebūna 

dovanojama“. 

Bibliotekos darbuotojai vedė 51 nuotolinį renginį; iš jų net 47 virtualiuose renginiuose dalyvavo daugiau 

kaip 1 700 moksleivių. 39 renginiai „Prakalbinki gražia šneka“ vyko su rašytoja Z. Gaižauskaite, kilusia iš 

Kauno rajono. Autorė virtualiai iš Bibliotekos įrašų studijos susitiko su Kauno rajono jaunaisiais 

moksleiviais.  

2. Plėtotos kultūros 

paveldo, krašto 

informacijos ir 

kraštotyros 

 Viešosios bibliotekos parengtas projektas „Biblioteka – pažinimui ir atradimams“ įgalino sukurti 

inovatyvų stalo žaidimą visai šeimai apie Kauno rajono materialiojo ir nematerialiojo paveldo vertybes 

„Būkime keliautojais ir atradėjais“. Stalo žaidimas, kurio išleista 150 vnt., išdalytas visoms rajono 

viešosioms bibliotekoms.  
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aktualizavimo 

paslaugos. 

Buvo vedamos edukacijos krašto kultūrai pažinti: „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“, „50 istorijos 

pėdsakų Kauno rajone“ (20 kartų, 459 dalyviai). Interaktyvi veikla suteikia patrauklią galimybę įvairaus 

amžiaus bibliotekų lankytojams papildyti žinias apie savo kraštą ir turiningai leisti laisvalaikį. 

3. Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

telkiant ir vienijant 

bendruomenę. 

 Bendradarbiaujant su Kauno rajono švietimo centru, Viešojoje bibliotekoje vykdoma Trečiojo amžiaus 

universiteto veikla. Be to, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka drauge su Kauno rajono 

visuomenės sveikatos biuru rengia relaksacinės terapijos užsiėmimus, projekto „Fizinio aktyvumo 

skatinimas Kauno rajono bendruomenėje“ veiklas. 

Partnerystės įsipareigojimai vykdyti Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekte „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“; buvo 

siūloma naudotis sukurta mobiliąja programėle, skatinančia skaityti knygas, taip pat vedamos edukacijos 

moksleiviams ir kt. 

Įgyvendinant bendrus projektus su Lietuvos aklųjų biblioteka buvo didinamas paslaugų prieinamumas 

negalią turintiems žmonėms, ugdoma tolerancija. Neįgaliesiems knygos pristatomos į namus. 

Bendradarbiavome su Garliavoje įsikūrusia VšĮ socialinės terapijos namais „Akvila“, šių namų 

bendruomenės nariais, Garliavos neįgaliųjų draugija. 

4. Iniciatyva 

„Biblioteka visiems“ 

siekiama plačiau 

atverti Lietuvos 

bibliotekų duris 

skirtingų poreikių 

turintiems 

lankytojams. 

 Biblioteka plėtoja misiją „Biblioteka visiems“, kurios tikslas – suteikti paslaugas silpniau matantiems ar 

disleksiją turintiems lankytojams.  

Buvo organizuojami sensoriniai skaitymai kitokį įgalumą turintiems skaitytojams. Bibliotekose bendrai 

taikomi infrastruktūriniai sprendimai, gerinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos 

autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos bei elgesio sutrikimų turintiems lankytojams. 

 

 

VI. STATISTINIAI DUOMENYS 

 

1 pav. Bibliotekų skaitytojų skaičiaus kaita 2017–2021 m. 
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Dėl karantino sąlygų ir bekontakčio aptarnavimo 4 proc. sumažėjo skaitytojų skaičius. 

 

2 pav. Apsilankymų skaičiaus bibliotekose kaita 2017–2021 m. 

 
 

2021 m. dėl pandemijos 8,4 proc. sumažėjo kontaktinis skaitytojų dalyvavimas bibliotekų veiklose.  
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LIBIS programos modernizavimas neigiamai veikė virtualių lankytojų sutelkimą. 

3 pav. Išduotų dokumentų rodikliai 2017–2021 m. 

 

 
 

Pandemijos laikotarpiu skaitymo intensyvumas sumažėjo apie 15 proc. 

 

4 pav. Bibliotekų aprūpinimas naujais dokumentais. 
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Bibliotekų fondai papildyti daugiau kaip 19 tūkst. vnt. naujų dokumentų. Tačiau vartotojų interesai nebuvo visiškai patenkinti, nes knygų įsigyta 

mažiau dėl kylančių leidinių kainų. Pirmenybė buvo teikiama lietuvių rašytojų knygoms, moksleivių programinei literatūrai ir įvairių mokslo šakų 

literatūrai. 

 

5 pav. Kauno rajono bibliotekų lankytojų pasitenkinimas bibliotekų teikiamomis paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu. 

 
 

Respondentai geriausiai įvertino aptarnavimo kokybę, teikiamas konsultacijas, renginius. 
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VII. DALYVAVIMAS „KAUNAS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022“ PROGRAMOJE 

 

 

 Rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisidėjo prie „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos viešinimo. 

Šešiolika bibliotekų darbuotojų tiesiogiai dalyvavo seniūnijų bendruomenių veikloje organizuojant programos renginius. Džiaugiamės visoms 

bibliotekoms dovanota knyga „Kauno Žvėries pasakų knyga“ ir stalo žaidimu „Kauno Žvėris“. Šiuo metu Viešojoje bibliotekoje eksponuojamas 

Kazio Borutos namelis yra vienas iš minėtos programos inicijuoto projekto „100 Kauno atvaizdų“ kūrinių. 

 

VIII. BIUDŽETO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS 
 

8.1. Biudžetas 

 
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltinis Asignavimų planas, 

tūkst. Eur 

Gauti asignavimai, 

tūkst. Eur 

Panaudoti asignavimai, 

tūkst. Eur 

1. Biudžeto lėšos 1 233,8 1 233,8 1 233,8 

2. Valstybės 

lėšos 

125,6 125,6 125,6 

3. Spec. lėšos 4,0 1,8 1,8 

 Iš viso  1 363,4 1 361,2 1 361,2 

 

8.2. Materialinės bazės stiprinimas 

 
Eil. nr. Įsigytos priemonės / paslaugos Biudžeto lėšos Kitos lėšos 

1. Baldai Ramučių, Užliedžių ir Čekiškės 

padaliniams 

35 825,35  

2. Informacinių technologijų prekės ir 

paslaugos (įranga ir interneto ryšio tiekimo 

paslauga) 

16 333,01  

3. Knygos  112 465,00 

4. Spauda 15 676,25  

5. Kitos prekės ir paslaugos 92 580,40  
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8.3. Remontas 

 
Eil. nr. Atlikti darbai Biudžeto lėšos Kitos lėšos 

1. Babtų bibliotekos sanitarinio mazgo 

darbai 

6 184,31  

2. Lauko aikštelės ir laiptų remonto 

darbai Babtų ir Daugėliškių 

padaliniuose 

5 287,55  

3. Patalpų ir lauko laiptų remonto darbai 

(Viešojoje bibliotekoje ir Babtų 

padalinyje) 

11 913,66  

 

 

IX. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 
Eil. nr. Projekto pavadinimas ir 

finansavimo programa 

Gautas finansavimas, 

parama, Eur 

Savivaldybės 

dalis, Eur (jeigu buvo) 

Bendra  

lėšų suma 

 

 

Įtrauktų žmonių 

skaičius 

1. „Biblioteka – pažinimui ir 

atradimams“ – Lietuvos kultūros 

taryba. 

4 900,00  4 900,00 230 

2. „Augame skaitydami ir kurdami“ – 

Lietuvos kultūros taryba 

1 310,00 390,00 1 700,00 700 

3. „Vasarok linksmai ir turiningai“ – 

Kauno rajono savivaldybės vaikų 

vasaros poilsio programa. 

 700,00 700,00 25 

4. „Atostogauk, pažink save ir 

kitus!“ – Kauno rajono 

savivaldybės vaikų vasaros poilsio 

programa. 

 700,00 700,00 22 

5. Projektas „Rudens spalvos“ – 

Kauno rajono savivaldybės vaikų 

rudens poilsio programa. 

 1 000,00 1 000,00 15 
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 X. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

  

Prie Viešosios bibliotekos ir padalinių sėkmingos veiklos prisidėjo tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Dalyvaujant Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ buvo 

atnaujintos visų viešųjų bibliotekų informacinės technologijos ir suteikta galimybė prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo ibiblioteka.lt. 

Lietuvos aklųjų bibliotekos projektas „Biblioteka visiems“ užtikrino Viešosios bibliotekos lankytojams geresnį paslaugų prieinamumą. Gavome 

specialių sensorinių priemonių ir literatūros disleksiją turintiems vaikams. Pagal rekomendacijas Viešoji biblioteka pristatė patalpų pasiekiamumo 

planą, kuris yra Bibliotekos interneto puslapyje, rubrikoje „Biblioteka visiems“.  

Kultūros tarybos paremti projektai (6 600 Eur) suteikė galimybę vykdyti veiklas novatoriškai.  

Partnerystė su Kauno apskrities viešąja biblioteka dalyvaujant projekte „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui“ įgalino veiksmingiau skatinti 5–7 klasių moksleivius skaityti. Prie bibliotekos bus įrengtas 

knygomatas, įgalinantis per el. katalogą užsakytas knygas paimti norimu laiku. 

Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus remti projektai (2 400 Eur), skirti vaikų užimtumui vasaros ir rudens atostogų metu 

užtikrinti, suteikė galimybę įsigyti išmaniųjų priemonių naujoms paslaugoms teikti ir renginiams įdomiau organizuoti.  

 Kartu su Kauno rajono švietimo centru sėkmingai vykdomos Trečiojo amžiaus universiteto veiklos. 

 Partnerystė ir bendradarbiavimas su Kauno rajono kultūros centrais, muziejais, mokyklomis, seniūnijomis, Kauno rajono turizmo ir verslo 

informacijos centru suteikia geresnes galimybes lankytojų ir darbuotojų bendruomeniškumui ugdyti, paslaugoms viešinti. 

 Bendradarbiavimas su Socialinių paslaugų centru, socialinės terapijos namais „Akvila“, Garliavos ir Vilkijos neįgaliųjų draugijomis leido 

geriau teikti bibliotekų paslaugas kitokį įgalumą turintiems lankytojams.  

 

XI. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 
Eil. nr. Problema Priemonės, kurių buvo 

imtasi problemai spręsti 

Pasiekti teigiami pokyčiai  Jeigu problema išlieka, kokie 

veiksmai numatomi ateityje 

1. COVID-19 situacija keičia 

dalies lankytojų požiūrį į 

Nuolat vykdomi visi apsaugos 

nuo viruso reikalavimai; teikiama 

Bibliotekos vykdė tiesioginį ir 

bekontaktį skaitytojų 

Problema nuolat sprendžiama. 
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bibliotekų lankymą ir 

dalyvavimą organizuojamose 

veiklose. 

išsami informacija Viešosios 

bibliotekos, jos padalinių ir kitose 

socialinių tinklų paskyrose, taip 

pat žodine forma. 

aptarnavimą. Iki šiol nebuvo 

užregistruota COVID-19 viruso 

plitimo (protrūkių) bibliotekų 

patalpose.  

2. Nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka vykdė 

naujos LIBIS (Lietuvos 

bibliotekų integralios 

informacinės sistemos) 

programos įdiegimą. Diegimo 

procesas trukdė kokybiškai 

aptarnauti lankytojus, neveikė 

ibiblioteka.lt paslaugos, 

nebuvo galima rezervuoti 

knygų.  

Įvairiomis darbo formomis buvo 

prisiderinta prie naujos LIBIS 

programos įdiegimo.  

Veiklos ir darbo apskaita, 

kokybiškas skaitytojų 

aptarnavimas buvo įvykdytas. 

Problemas sprendžiame kartu su 

Nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka. 

3. Bibliotekos susiduria su 

darbuotojų profesinių žinių 

trūkumu. 

Viešojoje bibliotekoje 

organizuojami mokymai ir 

seminarai. Darbuotojai dalyvauja 

Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos seminaruose ir 

mokymuose. 

Darbuotojai įgijo daug naujų 

profesinių žinių savo veiklai 

vykdyti. 

Nauji darbuotojai ateina neturėdami 

profesinių įgūdžių, siekiama juos 

apmokyti.  

4. Mažas Neveronių bibliotekos 

patalpų plotas (35 kv.m) 

neleidžia vykdyti įvairių 

veiklų. 

Buvo planuojama biblioteką 

perkelti į naujai statomą pastatą 

prie Neveronių mokyklos. Šiuo 

metu biblioteka liko senose 

patalpose.  

Pagal turimas galimybes 

biblioteka veiklas vykdo gerai. 

Savivaldybės administracijai teiksime 

prašymą dėl naujų patalpų suteikimo 

Neveronių bibliotekai.  

 

 

XII. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2022 METAMS 

 
Eil. 

nr. 

Tikslai Numatomi uždaviniai Siektini rodikliai 

1.  Tobulinti bibliotekų 

infrastruktūrą 

modernizuojant patalpas 

1.1. Gerinti bibliotekų materialinę bazę ir 

infrastruktūrą, pritaikyti jas inovatyviai veiklai. 

 

Kačerginės biblioteką perkelti į naujas modernizuotas 

patalpas. Biblioteką aprūpinti priemonėmis, skirtomis 

inovatyviai veiklai gerinti. 
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ir diegiant naująsias 

technologijas. 

1.2. Užtikrinti naujos konsoliduotos integralios 

bibliotekų duomenų sistemos (LIBIS programos) 

funkcionavimą Viešojoje bibliotekoje ir 

padaliniuose. 

Vykdyti naujos LIBIS programos galimybių sklaidą viešinant 

informaciją socialiniuose tinkluose ir kituose šaltiniuose.  

Modernizuoti Viešosios bibliotekos interneto svetainės 

dizainą, pritaikyti el. turinio plėtrai ir išmaniesiems 

įrenginiams. 

2. Ugdyti gyventojų 

kultūrines ir informacines 

kompetencijas gerinant 

bibliotekų paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. 

2.1. Teikti paslaugas, gerinančias gyventojų 

informacinę bei kultūrinę kompetenciją. 

Organizuoti aukšto meninio lygio renginius. 

Rengti kontaktines ir nuotolines edukacijas. 

2.2. Organizuoti kokybišką įvairių formų kultūros 

sklaidą ir prieinamumą rajono gyventojams. 

Teikti 3 projektus Lietuvos kultūros tarybos finansuojamai 

programai. 

Teikti 2 projektus Savivaldybės finansuojamai programai – 

vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veikloms. 

2.3. Efektyviai įgyvendinti Skaitymo skatinimo 

programą 2019–2024 m. 

Rengti akcijas, konkursus ir dalyvauti juose, rašyti projektą 

skaitymui skatinti. 

2.4. Didinti neformaliojo ugdymo paslaugų 

įvairovę ir skatinti gyventojus išmaniai naudotis 

informacinėmis technologijomis. 

Tęsti skaitmeninio raštingumo ugdymą. 

 

3. Tobulinti bibliotekų 

valdymą ugdant 

darbuotojų 

profesionalumą, plečiant 

partnerystės ryšius ir 

siekiant gerų veiklos 

rezultatų. 

3.1. Tobulinti valdymo kokybę vykdant efektyvų 

rajono viešųjų bibliotekų veiklos planavimą ir 

vadybą 

Įgyvendinti Savivaldybės kultūros veiklos programos 

priemonę „Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

veiklos finansavimas“. 

Vadovaujantis nutarimais organizuoti bibliotekų darbą 

ekstremalių situacijų metu.  

Teikti paslaugas ne tik bibliotekose, bet ir netradicinėse 

erdvėse. 

Užtikrinti bibliotekų veiklų planavimą ir atsiskaitymą Kauno 

rajono savivaldybei bei Nacionalinei Martyno Mažvydo 

bibliotekai. 

Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

3.2. Užtikrinti kokybišką informacijos išteklių 

kaupimą, atnaujinimą ir pasiekiamumą 

atsižvelgiant į gyventojų poreikius. 

3.3. Organizuoti intensyvų bibliotekose teikiamų 

paslaugų ir veiklos viešinimą, sklaidą. 

3.4. Atlikti Viešosios bibliotekos ir padalinių 

darbuotojų veiklos vertinimą, vartotojų 

pasitenkinimo bibliotekų teikiamomis paslaugomis 

tyrimą. 

 
_____________________________ 


