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PATVIRTINTA 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

Viešosios bibliotekos direktorės 

 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-7  

 

ĮVADAS 
 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau viešoji biblioteka) – 

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti bibliotekų veiklą ir veikianti 

informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo srityse. Viešoji biblioteka kaupia, tvarko ir saugo 

savivaldybės gyventojų 

poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant 

Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą. Bibliotekų fondai per metus 

buvo papildyti 6695 dokumentais, 879 pavadinimų,  užsakyta 25 pavadinimų periodinių leidinių. 

Kaišiadorių  viešoji biblioteka ir 23 teritoriniai padaliniai aprūpina vartotojus reikalingais 

dokumentais, išduodant panaudai į namus arba Bibliotekoje, naudojantis vieningu viešosios 

bibliotekos fondu, užsakant per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų. 

Bibliotekose iš viso užregistruota 6409 vartotojai, 122 daugiau negu 2018 metais. Rajono 

viešosiose bibliotekose apsilankė 103769 lankytojai. Viešojoje bibliotekoje apsilankė 34874 

lankytojų, 665 lankytojais daugiau negu 2018 metais.  Vartotojams iš viso išduota 108343 

leidinių, Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje  - 40377, 243 fiz. vnt. daugiau negu 2018 metais. 

Tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis pasinaudojo 18 vartotojų, iš kitų bibliotekų užsakė 

35 leidinius. 

Bibliotekos lankytojams organizuojama įvairių rūšių veikla, rengiami kokybiškesni 

renginiai. Bibliotekos teikia edukacines, neformalaus švietimo, bei informacines paslaugas, 

stiprina ir ugdo gyventojų skaitmeninio ir informacinio raštingumo įgūdžius. Teikia mokamas 

paslaugas ir didina nemokamų inovatyvių paslaugų spektrą bibliotekos lankytojams. Palaiko ir 

plečia bendradarbiavimą su švietimo, kultūros įstaigomis, valdžios institucijomis, kitų 

savivaldybių bibliotekomis, jaunimo organizacijomis, jaunųjų skaitytojų šeimos nariais, 

įtraukiant juos į bendras veiklas. Bibliotekų lankytojams iš viso surengta 746 renginiai, iš jų 200 

parodų.  

Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dėl 2018-2020 metų bendros veiklos ir 

įsipareigojimų įgyvendinant projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė” (toliau –projektas „Prisijungusi Lietuva“), 2019 metais atnaujinta 

Viešosios bibliotekos ir Žiežmarių padalinio VIPT. Atnaujintoje VIPT infrastruktūroje 

Bibliotekos darbuotojai vykdo skaitmeninio raštingumo mokymus, padeda gyventojams įgyti 

reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, skatina 

juos atrasti interneto, informacinių ir ryšių technologijų produktų ir paslaugų naudą, o 

gyventojams, kurie turi ribotus skaitmeninius įgūdžius – padeda tapti išmaniais IRT naudotojais. 
2019 metais mokymuose „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ dalyvavo 667 

gyventojų.  

Įgyvendinant LR kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų patvirtiną Skaitymo skatinimo 

2019-2024 m. programos 2019-2021 metų veiksmų planą, VB ir filialuose rengiami knygų 

pristatymai ir susitikimai su autoriais bei iliustruotojais, inicijuojamos akcijos ir renginių ciklas 

„Tėčiai skaito vaikams“, dalyvaujama Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamoje 

akcijoje „Vasara su knyga“, vedami proto mūšiai. Didinant vaikų vasaros užimtumą Viešoji 

biblioteka kartu su filialais prisijungė prie iniciatyvos „Skaitymo iššūkis 2019“, kurios metu 

vaikams vyko edukaciniai užsiėmimai, judrieji žaidimai, viktorinos, kūrybines dirbtuvės, knygų 

skaitymo popietes ir kt. Viešoji biblioteka ir padaliniai aktyviai dalyvavo akcijose Saugesnio 

interneto, „Senjorų dienos internete“, „All Digital Week“ , Nacionalinės Bibliotekų savaitės 

renginiuose, Metų knygos rinkimuose, Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginiuose. 
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Vykdomi gyventojų kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo mokymai, moksleiviams ir 

jaunimui –programavimo, robotikos, virtualių akinių užsiėmimai, Bepiločių skraidyklių (dronų) 

pilotavimo mokymai. Vaikai kviečiami į interaktyvias ir integruotas pamokas, skaitymo 

skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo valandėles.  

Kiekvienais metais Viešosios bibliotekos darbuotojai parengia ir įgyvendina kelis įvairios 

apimties projektus. Darbuotojų iniciatyvas, tobulinant bibliotekų darbą remia LR Kultūros 

ministerijos įvairūs fondai, Kaišiadorių savivaldybė. Viešoji biblioteka, pažymėdama istorinį 

šimtmečio įvykį, kai  1919 m. liepos 6 d. iš Kaišiadorių geležinkelio stoties į Radviliškį išvyko 

pirmasis nepriklausomos Lietuvos traukinys, įgyvendino projektus  „Šimtmečio traukinys 

Kaišiadorys – Radviliškis“, „ Kelionė Minecraft šimtmečio traukiniu“   praturtindama 

Kaišiadorių bendruomenę. Vykdant projektą „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“, 

pastatyti Knygų nameliai Kaišiadoryse ir Žiežmariuose.  

Viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektuose „Kauno regiono 

viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“, „Nuo Lietuvos iki Suomijos: bibliotekų 

tarptautinių ryšių stiprinimas“, „Kultūra išmaniai“. 

Biblioteka stengiasi atsiliepti į visuomenės pokyčius ir teikia nemažai paslaugų. Be 

tradicinių – knygų ir periodinių leidinių išdavimo, ruošia literatūros, dailės, foto parodas, joje 

minimi rašytojų, meno kūrėjų jubiliejai, rengiami susitikimai su rašytojais, kraštiečiais, 

menininkais, pristatoma jų kūryba. Biblioteka rengia kraštotyrinio pobūdžio virtualias parodas, 

kurios skelbiamos viešosios bibliotekos  tinklalapyje www.kaisiadoriuvb.lt  2019 metais 

parengtos 2 virtualios parodos: „Jono Aisčio premijos laureatai“ ir „Pro metų šakas“ skirta 

rašytojo Stanislovo Abromavičiaus 75-mečiui. 

Sėkminga bibliotekų veikla neįmanoma be jų kaitos. Įvairūs projektai, ypač projektas 

„Bibliotekos pažangai“, padarė esminį lūžį bibliotekų gyvenime. Bibliotekų teikiamų paslaugų 

kompiuterizavimas ir jų įvairovė, taip pat bibliotekininkų noras keistis  ir būti atviriems 

įvairiems iššūkiams lėmė, kad biblioteka šiandien tapo šiuolaikiška, patrauklia vieta, į kurią 

malonu ateiti, pabūti, ne tik pasiimti knygą, paskaityti  periodinį leidinį, bet ir pasinaudoti 

įvairiomis elektroninėmis paslaugomis, rasti vietą kūrybai ir saviraiškai. 

 Kaišiadorių viešoji biblioteka apdovanota projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėka už 

bendradarbiavimą organizuojant projekto „prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ teminę akciją „Senjorų dienos internete“. 

 

NAUDOJAMOS SANTRUMPOS 

 

NBDB –Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas 

DB –Duomenų bazė 

LIBIS –Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 

SAS –Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

VRSS –Vartotojų registracijos ir statistikos sistema 

SVB -  Savivaldybės viešoji biblioteka 

VB -  Viešoji biblioteka 

KP – Kaimo padalinys 

MP – Miesto padalinys 

IFLA - Tarptautinė bibliotekų asociacijų federacija 

Fiz. vnt. - Fiziniai vienetai 

LASS – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 

 

  

http://www.kaisiadoriuvb.lt/


5 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ 2019 METAIS ĮGYVENDINIMAS 

 

Siekiant įgyvendinti pagrindinį Viešosios bibliotekos strateginį tikslą -  sudaryti sąlygas 

informacinių paslaugų plėtrai, literatūros sklaidai bei ugdyti gyventojų informacinius 

gebėjimus, įgyvendino šiuos uždavinius 

 

 

1 UŽDAVINYS. KAUPTI, TVARKYTI IR SAUGOTI UNIVERSALŲ SPAUDINIŲ IR KITŲ 

DOKUMENTŲ FONDĄ, ATITINKANTĮ BENDRUOMENĖS POREIKIUS 
 

 

Iš viso SVB fonduose yra 169271 fiz.vnt., 32799 pav. dokumentų. SVB fondai nuo 

2018 metų sumažėjo 3,9 proc. arba 6917 fiz. vnt. VB sukauptas 57927 fiz. vnt. dokumentų 

fondas sudaro 34,2 proc. viso SVB dokumentų fondo. Dokumentų  fondas VB nuo 2018 metų 

sumažėjo 5,4 proc. Žiežmarių padalinyje vartotojų paslaugoms buvo 13575 fiz. vnt. dokumentų 

(arba 8,0 proc. SVB fondo). Nuo 2018 metų šiame padalinyje dokumentų fondas padidėjo 2,4 

proc. Kaimo padaliniuose sukauptas 97769 fiz. vnt. dokumentų fondas. Tai sudaro 57,8 proc. 

visų SVB sukauptų dokumentų. Kaimo padalinių dokumentų fondas nuo 2018 metų sumažėjo 

3,9 proc. Vidutinis kaimo padalinių fondo dydis 4250 fiz. vnt. dokumentų.  

 
1 lentelė 

Aprūpinimas dokumentais 2017 -2019 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 

Fondo apimtis metų 

pabaigoje  

Pokytis 2018/2019 m. 

(+;-) 
1 gyventojui 

tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 

tenka 

dokumentų 

1 000 

gyventojų 

tenka 

dokumentų 
2017 2018 2019 

Vienetai Procentai 

VB 65374 61242 57927 - 3315 - 5,4 7,2 20,5 7241 

MP 13565 13261 13575 + 314 + 2,4 3,4 27,0 3445 

KP 106373 101685 97769 - 3916 - 3,9 5,6 31,7 5560 

SVB 185312 176188 169271 - 6917 - 3,9 5,7 26,4 5733 

 

Vienam rajono gyventojui tenka 5,7 dokumentų: mieste – 3,4, kaime – 5,6. 

SVB vienam gyventojui tenka 5,7 fiz. vnt. dokumento, kai IFLA rekomenduoja vienam 

gyventojui turėti nuo 1,5 iki 2,5 knygos. Didžioji dalis knygų pasenusios, nebeskaitomos, todėl ir 

2018 metais buvo nurašyta daug pasenusios ir neaktualios literatūros.  

Vienam SVB vartotojui tenka 26,4 dokumentų: mieste – 27,0, kaime – 31,7. 

SVB vartotojams tenka 26,4 dokumentų, kai IFLA rekomenduoja 8–12 knygų vienam vartotojui. 

Rajono viešųjų bibliotekų fondai yra per dideli, nepaklausūs. 

Rajono viešosiose bibliotekose 1000 gyventojų teko 5733 fiz. vnt. dokumentų.  
 

2 lentelė  

Aprūpinimas dokumentais 2017 -2019 m., pavadinimai 

Biblioteka 
Pavadinimų skaičius metų pabaigoje 

Pokytis 2018/2019 m. 

(+;-) 

2017 2018 2019 Vienetai Procentai 

VB 29805 29835 29328 - 507 - 1,70 

MP 5141 5073 5335 + 262 + 5,16 

KP 10474 10468 10783 + 315 +3,01 

SVB 32350 32350 32799 + 449 + 1,39 
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 Iš viso SVB fonduose yra 32799 pav. dokumentų. Nuo 2018 metų pavadinimų skaičius 

padidėjo 449 vienetais. Ryškesnis pavadinimų mažėjimas nuo 2018 metų matomas tik VB. Čia 

pavadinimų skaičius sumažėjo 507 pavadinimais, t.y. – 1,70 proc. 

 

3 lentelė  

Dokumentų fondo kaita 2017-2019 m., fiziniai vienetai 

Biblio-

teka 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 1703 1652 1697 5958 5784 5012 65374 61242 57927 

MP 659 791 776 183 1095 462 13565 13261 13575 

KP 6490 6041 4222 5651 10729 8138 106373 101685 97769 

SVB 8852 8484 6695 11792 17608 13612 185312 176188 169271 

 

 Lyginant su 2018 metais, dokumentų 2019 metais gauta 1789 fiz. vnt. mažiau. 2019 

metais nurašyta 3996 fiz. vnt. mažiau dokumentų nei 2018 metais, tačiau tai yra net 6917 fiz. 

vnt. daugiau, nei šiemet gauta naujų dokumentų. Didelio nurašymo priežastis išlieka ta pati – 

susidėvėjusių ir neaktualių dokumentų atranka. Nepakankamai augant komplektavimo lėšoms 

bei brangstant knygoms, mažėja ir įsigyjamų naujų dokumentų, fondai sparčiai sensta, todėl 

nurašoma daugiau negu gaunama.  

 Iš viso SVB fondai 2019 metais sumažėjo 6917 fiz. vnt. Fondo mažėjimo priežastys – 

susidėvėjusių ir praradusių aktualumą dokumentų nurašymas VB ir padaliniuose bei mažesnis 

gautų naujų dokumentų kiekis. 

 
4 lentelė  

Fondo pokyčiai VB ir padaliniuose 2018 m., fiziniai vienetai 

 
 Buvo 

2019.01.01 

Gauta 

2019 m. 

Nurašyta 

2019 m. 

Yra 

2019.12.31 

Fondo pokytis 

(+/-) 

Kaimo filialai      

Antakalnio biblioteka 4906 159 196 4869 - 37 

Dainavos biblioteka 3684 114 171 3627 - 57 

Darsūniškio biblioteka 3854 127 305 3676 - 178 

Pakertų biblioteka 4106 162 289 3979 - 127 

Dovainonių biblioteka 5506 197 245 5458 - 48 

Gudienos biblioteka 5229 143 736 4636 - 593 

Neprėkštos biblioteka 2741 194 134 2801 + 60 

Kalvių biblioteka 6146 142 795 5493 - 653 

Kasčiukiškių 

biblioteka 

3775 126 80 3821 + 46 

Stasiūnų biblioteka 5054 246 454 4846 - 208 

Kruonio biblioteka 5061 252 285 5028 - 33 

Tauckūnų biblioteka 3571 147 391 3327 - 243 

Palomenės biblioteka 3529 202 294 3437 - 92 



7 

 

Paparčių biblioteka 3574 198 254 3518 - 56 

Pravieniškių 

biblioteka 

6189 320 785 5724 - 465 

Varkalių biblioteka 4242 130 514 3858 - 384 

Rumšiškių biblioteka 8141 339 461 8019 - 122 

Mikalauciškių 

biblioteka 

3062 126 224 2964 - 98 

Talpūnų biblioteka 3504 248 339 3413 - 91 

Vilūnų biblioteka 3820 148 263 3705 - 115 

Zūbiškių biblioteka 6397 181 557 6021 - 376 

Žaslių biblioteka 5594 321 366 5549 - 45 

Iš viso kaimo 

filialuose 

    - 3915 

Žiežmarių biblioteka 13261 776 462 13575 + 314 

VB 61242 1697 5012 57927 - 3315 

Iš viso SVB     - 6917 

 

 Daugiausia bibliotekų fondai sumažėjo Gudienos padalinyje (593 fiz. vnt.), Pravieniškių 

padalinyje (465 fiz. vnt.). Taip pat sumažėjo ir VB fondas (3315 fiz. vnt.).  

 
5 lentelė  

SVB dokumentų fondo sudėtis 2018-2019 m. 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra (be periodikos) Periodiniai leidiniai 

2018 m. 2019 m. 2018 m 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

fiz. vnt. fiz. vnt. fiz. vnt. % fiz. vnt. % fiz. vnt. % fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

SVB 104816 59,5 101684 60,1 58072 33,0 51983 30,7 13300 7,5 10369 6,1 

VB 29128 47,6 26470 45,7 29727 48,5 25259 43,6 2387 3,9 2210 3,8 

MP 7688 58,0 7917 58,3 4760 35,9 4699 34,6 813 6,1 816 6,0 

KP 68000 66,9 67297 68,8 23585 23,2 22025 22,5 10100 9,9 7343 7,5 

 

 Grožinė literatūra sudaro 60,1 proc. viso dokumentų fondo ir išlieka dominuojanti, tai 

ypač ryškiai matosi kaimo padaliniuose, kur grožinė literatūra sudaro 68,8 proc. Šakinė literatūra 

SVB sudaro 33,7 proc., o VB – 43,6 proc.  

 SVB sukaupta 7612 fiz. vnt. informacinių leidinių, t.y. oficialieji leidiniai, bibliografinės 

priemonės, enciklopedijos ir pan., tai sudaro 4,5 proc. bendro bibliotekos dokumentų fondo. 

Manoma, kad informaciniai leidiniai turėtų sudaryti ne mažiau nei 10 proc. bendro fondo. Šiuo 

metu informacinių leidinių stygių iš dalies kompensuoja duomenų bazės. 

 

Dokumentų fondo papildymas (gauta dokumentų) 

 

 Kaišiadorių SVB, komplektuodama fondus, orientuojasi į pagrindines vartotojų grupes ir 

jų poreikius. Didelis dėmesys skiriamas kraštotyros fondo komplektavimui. Komplektuojant visą 

fondą, stengiamasi laikytis fondo modeliavimo principų: įsigyti iki 30 proc. literatūros vaikams, 
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iki 30 proc. šakinės literatūros, apie 60 proc. grožinės literatūros ir iki 10 proc. informacinės 

literatūros, kurios poreikis, esant interneto prieigai, nuolat mažėja. 

 Iš viso 2019 metais SVB įsigyta 6695 fiz. vnt. 879 pav. dokumentų. Nuo 2018 m. įsigytų 

dokumentų skaičius sumažėjo 1789 fiz.vnt. t.y. 21,1 proc. VB gauta 1697 fiz. vnt., 709 pav. 

dokumentų, t.y. 2,7 proc. daugiau nei 2018 metais. Kaimo padaliniuose nuo 2018 metų gautų 

dokumentų skaičius sumažėjo 1819 fiz. vnt. Vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo po 192 

fiz. vnt. naujų dokumentų. 
           6 lentelė 

 

Aprūpinimas naujais dokumentais 2017-2019 m., fiziniai vienetai 

 

Biblioteka 
Gauta dokumentų 

Pokytis 2018/2019 m. 

(+;-) 
1 gyventojui tenka dokumentų 

2017 2018 2019 Vienetai Procentai 2017 2018 2019 

VB 1703 1652 1697 + 45 +2,7 0,2 0,2 0,2 

MP 659 791 776 - 15 - 1,9 0,2 0,2 0,2 

KP 6490 6041 4222 - 1819 - 30,1 0,4 0,3 0,2 

SVB 8852 8484 6695 - 1789 - 21,1 0,3 0,3 0,2 

 

 Vienam rajono gyventojui 2019 metais teko 0,2 dokumentų, toks pat skaičius dokumentų 

vienas gyventojui teko ir kaimo padaliniuose bei miesto filiale. 

Nuo bendros knygų gauties vaikų knygos sudarė 30%: 

 gauta SVB vaikiškos literatūros (be periodikos) – 1741 fiz. vnt., 239 pav., 

 gauta savivaldybės VB vaikų skyriuje naujų knygų – 298 fiz. vnt., 164 pav.,  

 vidutiniškai gauta 1 padalinyje vaikiškų knygų – 63 fiz. vnt., 8 pav.;  

 užprenumeruota periodikos pavadinimų vaikams iš viso – 3, 

 savivaldybės VB vaikų skyriuje – 3, 

 vidutiniškai 1 filialas gauna periodinių leidinių vaikams – 1 . 

Grožinės literatūros gautis sudaro 53,4 proc., šakinės literatūros – 17,3 proc. 28,5 proc. gauties 

sudaro periodiniai leidiniai. Vidutiniškai 1 kaimo padalinys gavo 5 pav. periodinių leidinių, iš jų 

2 laikraščių komplektai (2018 m. gavo 6 pavadinimų, iš jų 2 laikraščius). Viešajai bibliotekai 

užprenumeruota 28 pavadinimų periodiniai leidiniai, iš jų 8 laikraščių. Žiežmarių padalinys gavo 

2 pavadinimų laikraščių ir 16 pavadinimų žurnalų.  

 

Fondo atnaujinimo koeficientas 

 

 Menkas fondų atnaujinimas 4,0, nulemia jų kokybę, fondai yra susidėvėję, pasenę. 

Kaimo padaliniuose fondo atnaujinimas 4,3 (knygų – 3,5), Žiežmarių padalinio fondo 

atnaujinimas – 5,7, VB fondo atnaujinimas – 2,9. VB labiausiai trūksta vadovėlių 

studijuojantiems, o kaime naujos informacinės, grožinės, vaikiškos literatūros. Kaimo filialuose 

šakinės literatūros lentynose tuštėja, kadangi naujos mokslo šakų bei informacinės literatūros 

negauna, tačiau šios literatūros, kaip pasenusios, nurašoma daugiausia. Fondo formavime 

atsiradusios spragos neigiamai veikia bibliotekos įvaizdį ir patikimumą, ženkliai mažėja išduotis. 
 

1 diagrama 

Fondo atnaujinimo koeficientas 
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 Naujos literatūros komplektavimą nulemia finansavimas. Iš valstybės lėšų rajono 

bibliotekų fondo komplektavimui 2019 metais buvo skirta 25633 Eur, t.y. 43 Eur daugiau negu 

2018 metais. Dokumentų  įsigijimui iš rajono biudžeto buvo skirta 4797 Eur. Paramos būdu 

gautos knygos sudaro 17,7 proc. visos knygų gauties. Pagrindiniais komplektavimo tiekėjais 

išliko leidyklos UAB „Alma littera” (22,5 proc.), Labdaros ir paramos fondas „Švieskime 

vaikus“ (13,0 proc.), UAB „Baltos lankos“ (10,4 proc.), fiziniai asmenys (9,3 proc.), UAB „Tyto 

alba“ (8,4 proc.), UAB „Nieko rimto (5,4 proc.), Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (5,1 proc), 

ir kt.  

 Pagal IFLA reikalavimus, biblioteka turi kasmet 1000 gyventojų pasipildyti apie 250 

knygų, SVB fondai 2019 metais 1000 gyventojų pasipildė 160 knygomis, VB – pasipildė 138 

knygomis. 

2019 m. už vieną knygą vidutiniškai mokėta 8,66 Eur. 
 

 

7 lentelė 

SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2017-2019 m., eurai 

Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

Kultūros 

ministerija 

Savival-

dybė 

Parama  Kultūros 

ministerija 

Savi-

valdybė 

Parama  

2017 36052 24492 7485 4075 1,19 0,81 0,25 0,13 

2018 36069 25676 4861 5532 1,21 0,86 0,16 0,18 

2019 36988 25633 4797 6558 1,25 0,87 0,16 0,22 

Skirtumas 

2018/2019 

m.,  

procentai 

 

+ 919, 

+2,5proc. 

 

+43, 

+0,2 proc. 

 

- 64, 

- 1,3 proc. 

 

+ 1026 

+18,5 proc.  

 

+ 0,04 
 

+ 0,01 

 

= 

 

+ 0,04 

 

 Lėšos 1 gyventojui dokumentams įsigyti: 

 Iš viso – 1,25 Eur; 2018 m. buvo 1,21 Eur. 

 Kultūros ministerijos gautų lėšų – 0,87 Eur; 2018 m. buvo – 0,86 Eur. 

 Rajono savivaldybės skirtų lėšų – 0,16 Eur (periodikai ir knygoms); 2018 m. buvo – 0,16 

Eur. 

 Lėšos vienam gyventojui iš visų šaltinių padidėjo 0,04 Eur, Kultūros ministerijos 

skiriamos lėšos vienam gyventojui padidėjo – 0,01 Eur, savivaldybės skiriamos lėšos 1 

gyventojui buvo tokios pat kaip 2018 metais – 0,16 Eur. 

 

 

 

0

2

4

6

VB MP KP SVB 

2,9 

5,7 

4,3 4 

Fondo atnaujinimo koeficientas 

Fondo atnaujinimo koeficientas
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Dokumentų nurašymas 

 

 Iš bibliotekų fondų iš viso nurašyta 13612 fiz. vnt. dokumentų, 430 pav., iš jų 8740 fiz. 

vnt. knygų, 430 pav., savivaldybės VB – 5012 fiz. vnt. dokumentų, 1216 pav. iš jų knygų 4262 

fiz. vnt., 1216 pav. Miesto padalinyje (Žiežmariuose) 462 fiz. vnt. dokumentų, 184 pav. iš jų 

knygų 225 fiz. vnt., 184 pav., kaimo padaliniuose 8138 fiz. vnt. dokumentų, 172 pav. iš jų knygų 

4253 fiz. vnt., 172 pav.  

 Grožinės literatūros rajone nurašyta – 6707 fiz. vnt., (49,3%); 

 Šakinės literatūros rajone nurašyta – 2033 fiz. vnt., (14,9%); 

 Periodinių leidinių rajone nurašyta – 4839 fiz. vnt., (35,5%); 

 Didžiąją nurašytų dokumentų dalį sudaro knygos – 8740 fiz. vnt. (64,2%). 

 
8 lentelė 

Dokumentų nurašymo priežastys  2017-2019 m., fiziniai vienetai 

Metai 
Nurašyta iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 

turiniu 

Kitos 

priežastys 

Vartotojų 

prarastos 

2017 11792 6841 4500 236 215 

2018 17608 11375 5654 69 510 

2019 13612 8378 5037 18 179 

Skirtumas 2018/2019 

m.,  procentai 

- 3996,  

-22,7 proc.  
- 2997, 

- 26,3 proc. 

- 617, 

-10,9 proc. 

- 51, 

-73,9 proc. 

- 331, 

-64,9 proc. 

 

 2019 metais daugiausia nurašyta susidėvėjusių dokumentų – 8378 fiz. vnt. (61,5 proc.), 

pasenusio turinio dokumentų nurašyta 5037 fiz. vnt. (37,0 proc.), vartotojų prarastų – 179 fiz. 

vnt. (1,3 proc.), dėl kitų priežasčių nurašyta 18 fiz. vnt. dokumentų. 35,5 proc. visų nurašytų 

dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai. 

 

2 diagrama  

Dokumentų nurašymo priežastys, 2019 metai 

 

 Nors dokumentų fondas intensyviai tvarkomas jau keletas metų, tačiau darbai dar 

tęsiami, atrenkamos neaktualios knygos nurašymui. Šių metų bendra dokumentų gautis sudaro 

4,0 procentus, o nurašymas 8,0 procentų viso SVB dokumentų fondo. Kai kurie padaliniai nurašė 

daugiau nei 8% dokumentų, nes daugiau dėmesio skiria ne fondo kiekiui, bet turinio kokybei. 

SVB fondas per metus sumažėjo 3,9%, nes nurašyta daugiau dokumentų nei įsigyta. 

 

 

 

Susidėvėję 

61,62% 

Pasenusio 

turinio 

37,07% 

Vartotojų 

prarasti 

1,30% 

Dokumentų nurašymo priežastys, 2019 

metai, proc. 

Susidėvėję

Pasenusio
turinio
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Dokumentų fondo naudojimas 

9 lentelė  

Dokumentų fondo naudojimas, 2017-2019 metais 

 
Fondo apyvarta 

Fondo naudojimo koeficientas 

Grožinė 

literatūra 

Šakinė 

literatūra 
Periodiniai leidiniai 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 0,3 0,2 0,2 10,8 9,9 9,6 

MP 0,7 0,7 0,6 1,1 1,1 1,2 0,4 0,6 0,3 4,1 2,6 2,7 

KP 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,3 0,5 0,4 3,8 3,4 4,3 

SVB 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 1,0 0,3 0,3 0,3 5,1 4,5 5,3 

 

Rajono bendras fondų apyvartos rodiklis – 0,6. 

 savivaldybės VB – 0,7; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 0,6; 

 kaimo padaliniuose – 0,6. 

Fondo apyvartos rodiklis per paskutinius tris metus nesikeitė, arba keitėsi labai nežymiai. 

 

 Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 1,0; 

 Šakinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,3; 

 Periodinių leidinių bendras panaudojimo koeficientas – 5,3. 

 

 Fondo apyvarta ir naudojimo koeficientas nesiekiantis 1, leidžia daryti išvadą, kad 

dokumentų fondai per dideli, nėra intensyviai naudojami, kad vartotojai naudojasi fondu, kuris 

mažai keičiasi. Fondų apyvartą didino periodikos išduotis.  

 

Saugykla 

 

 Nuo 1999 m. VB saugykla yra panaikinta ir nekomplektuojama. 

 

Mainų fondas 

 

 Mainų fondas (10 066 fiz. vnt. 3616 pavadinimų dokumentų) 2017 metais buvo 

nurašytas.  

 

II UŽDAVINYS. SKATINTI INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRĄ 

 

BENDRUOMENĖS APTARNAVIMAS 

 

Bibliotekos paslaugų vartotojų telkimas  

 

Kaišiadorių rajono teritoriją sudaro 1087 km
2
. 2020 m. sausio 1 d. Statistikos 

departamento duomenimis rajone gyveno 29526 gyventojai. Gyventojų tankumas viename kv. 

kilometre 32,7 žmonės. 95,3% rajono gyventojų – lietuviai. Kaime gyvena 60%, mieste – 40% 

gyventojų. Žemas gimstamumo lygis, jaunimo emigracija lemia rajono gyventojų skaičiaus 

mažėjimą. Per metus sumažėjo 383 gyventojų. 
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          3 diagrama 
 

 

VB mikrorajoną sudaro 8000 gyventojų, Žiežmarių miesto padalinio mikrorajoną sudaro 

3941 gyventojų, kaimuose gyvena 17585 gyventojai.  

Rajono viešųjų bibliotekų paslaugomis naudojosi 6409 vartotojai – 21,7% rajono 

gyventojų. Palyginus su praeitais metais bibliotekose buvo užregistruota 122 vartotojais arba 

1,94% daugiau.  

Kiekvienam kaimo padaliniui vidutiniškai tenka aptarnauti po 799 rajono gyventojus, o 

kiekvienai bibliotekai iš viso tenka aptarnauti 1230 gyventojų.  

2019 metais Viešojoje bibliotekoje užsiregistravo 76 vartotojais daugiau, Žiežmarių 

padalinyje sumažėjo 20 vartotojų, kaimo padaliniuose padaugėjo 66 vartotojais. 

Gyventojų sutelkimo procentas rajone 21,7%, palyginus su 2018 m. padidėjo   0,7%: 

 VB – 35,3%, palyginus su 2018 m. padidėjo  1,4%; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 12,7%, palyginus su 2018 m. sumažėjo 0,4%; 

 kaimo padaliniuose – 17,5%, palyginus su 2018m. padidėjo 0,6%. 

Skirtingas bibliotekų tinklo išdėstymas, aptarnaujamų mikrorajonų dydis, bibliotekų fondo 

dydis, teikiamų paslaugų įvairovė lėmė nevienodus vartotojų sutelkimo rodiklius. 

Didžiausi vartotojų sutelkimo rodikliai: Zūbiškių 32,0%, Palomenės 31,5%, %, Neprėkštos 29,6 

ir  Paparčių padaliniuose 28,1%. Didžiausias gyventojų sutelkimo procentas yra ten, kur 

nedidelis gyventojų skaičius, ir gyvenvietės kompaktiškos.  

Mažiausi vartotojų sutelkimo rodikliai: Gudienos padalinyje 9,9%; Rumšiškių padalinyje 12,7%,  

Žiežmarių padalinyje 12,7%, Pakertų padalinyje 13,7. Gudienos padalinio aptarnaujamo 

mikrorajono gyventojų skaičius didelis (1723). Padalinys įsikūręs Gudzenkos kaime (3 km. nuo 

Gudienos). Gudiena yra Kaišiadorių priemiestis, todėl daugelis gyventojų skaito VB, o Gudienos 

bibliotekoje skaito daugiausia tik to kaimo žmonės, kur įsikūrusi biblioteka. Rumšiškių, Pakertų, 

Žiežmarių padalinių aptarnaujamuose mikrorajonuose yra daug vienkiemių, kaimų, kurie yra 

nutolę nuo bibliotekos per keletą kilometrų. Tolimesnių kaimų, vienkiemių ir atskirų sodybų 

gyventojai bibliotekų paslaugomis beveik nesinaudoja. Gyventojų telkimo rezervas, ypač 

padaliniuose, yra nedidelis, kadangi žmonės sensta, mažėja gimstamumas, jaunimas išvyksta į 

užsienį. 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai: 

 Mieste – 5970; 

 Kaime – 799. 

 

Vartotojų skaičius 

 

Savivaldybės bibliotekose iš viso sutelkta 6409 vartotojai, iš jų 2054 vaikai: 

 VB –2823, iš jų 741vaikai; 

 Miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 502, iš jų 255 vaikai; 

27% 
13% 

60% 

Rajono gyventojų skaičius 2020 m. sausio 1d. 

Kaišiadorių m.

Žiežmarių m.

Kaime
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 Kaimo padaliniuose – 3084, iš jų 1058 vaikai. 

           

         4 diagrama 

  

 Nuo 2015 m. SVB vartotojų skaičius sumažėjo 657. SVB 1000 savaivaldybės gyventojų teko 

217 registruotų paslaugų vartotojų.  

 

       10 lentelė 

 

2019 m. SVB registruotų vartotojų, aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius ir jų 

sutelktumas bibliotekose 2018-2019 m. (procentais) 

 
Eil. 

Nr. 

Padalinys 

 

Aptarnaujamų 

gyventojų 

skaičius 

 

Vartotojų skaičius Gyventojų 

sutelktumas %  

Iš viso 

Iš to skaičiaus 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

užregistruoti 

vartotojai 
2018 2019 

1. Antakalnis 674 118 98 20 17,2 17,5 

2. Dainava 327 46 38 8 10,0 14,1 

3. Darsūniškis 475 110 97 13 26,0 23,1 

4. Dovainonys 987 131 105 26 13,5 13,3 

5. Gudiena 1723 170 137 33 9,3 9,9 

6. Kalviai 488 100 98 2 19,9 20,5 

7. Kasčiukiškės 487 103 99 4 21,2 21,1 

8. Kruonis 1192 199 101 98 14,9 18,0 

9. Mikalaučiškės 558 107 97 10 18,8 19,2 

10. Neprėkšta 257 76 68 8 27,9 29,6 

11. Pakertai 1197 164 140 24 12,0 13,7 

12. Palomenė 483 152 135 17 30,2 31,5 

13. Paparčiai 438 123 107 16 27,9 28,1 

14. Pravieniškės 1350 248 207 41 18,0 18,4 

15. Rumšiškės 2302 293 260 33 12,4 12,7 

16. Stasiūnai 1004 192 163 29 18,7 19,1 

17. Talpūnai 588 102 82 20 18,1 17,3 

18. Tauckūnai 739 111 103 8 13,6 15,0 

19. Varkalės 411 94 93 1 23,5 22,9 

20. Vilūnai 513 100 90 10 18,7 19,5 

21. Zūbiškės 409 131 126 5 31,7 32,0 

22. Žasliai 983 214 168 46 20,3 21,8 

 Kaimo filialuose: 17585 3084 2612 472 16,9 17,5 

23. Žiežmariai 3941 502 380 122 13,1 12,7 

24. Viešoji biblioteka 8000 2823 2404 419 33,9 35,3 

 SVB 29526 6409 5396 1013 21,0 21,7 

 

2995 2879 2839 2747 2823 

720 594 614 522 502 

7066 6860 6795 
6287 

6409 

3563 3387 3342 3018 
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SVB 2019 metais užsiregistravo 6409 vartotojai, 5396 persiregistravo, o 1013 

užsiregistravo naujai. Palyginus su 2018 metais, naujai užsiregistravusių vartotojų padaugėjo  

241, tai rodo bibliotekos paslaugų poreikį gyventojams.   

 2019 metais padaliniuose  sutelkta 66 vartotojais daugiau. Iš 23 padalinių vartotojų 

skaičius sumažėjo 6,  kituose išliko toks pats arba padaugėjo. Vartotojų skaičius bibliotekose 

daugėjo dėl teikiamų naujų paslaugų - skaitmeninio raštingumo mokymų, Minecrft kūrybinių 

dirbtuvių vaikams ir t.t.  

Bibliotekų skaičius kuriose yra: 

 iki 100 skaitytojų – 3 

 101 – 200 skaitytojų – 16; 

 201 – 300 skaitytojų – 3; 

 301 – 400 skaitytojų – 0 

 401 – 500 skaitytojų – 0 

 501 ir daugiau – 2 (VB ir Žiežmariai). 

 

Daugiausia bibliotekų (66,7 proc.), kurios aptarnauja nuo 101 iki 200 vartotojų. 

Kiekvienas padalinys vidutiniškai aptarnauja po 155 vartotojus. 

 

Kaimo padaliniuose  padaugėjo moksleivių vartotojų skaičius, kitų grupių skaitytojų sumažėjo. 

Didžiausią vartotojų grupę rajono viešosiose bibliotekose sudaro vaikai 32,0% ir dirbantieji – 

34,9%. 

           11 lentelė 

 

2018 – 2019 m. SVB vartotojų sudėtis (skaičiais ir procentais) 

 

Vartotojų sudėtis 
VB MP KP SVB 

2018 m. 2019 m. 2018m. 2019m. 2018m. 2019 m. 
2018 

m. 

2019 

m. 

Vaikai 764 

27,8% 

741 

26,2% 

237 

45,5% 

255 

50,8% 

1045 

34,6% 

1058 

34,3% 

2046 

32,5% 

2054 

32,0 

IX–XII klasių 

moksleiviai 
134 

4,9% 

147 

5,2% 

56 

10,7% 

31 

6,2% 

223 

7,4% 

190 

6,2% 

413 

6,6% 

368 

5,7% 

Besimokantys kitose 

mokymo įstaigose 
236 

8,6% 

167 

5,9% 

26 

5,0% 

21 

4,2% 

100 

3,3% 

115 

3,7% 

362 

5,8% 

303 

4,7% 

Dirbantieji 1262 

45,9% 

1202 

45,6% 

121 

23,2% 

89 

17,7% 

931 

30,9% 

946 

30,7% 

2314 

36,8% 

2237 

34,9 

Bedarbiai 24 

0,9 % 

226 

8,0% 

22 

4,2% 

35 

7,0% 

214 

7,1% 

240 

7,8% 

260 

4,1% 

501 

7,8% 

Pensininkai 327 

11,9% 

340 

12,0% 

60 

11,5% 

71 

14,1% 

505 

16,7% 

535 

17,3 

892 

14,2% 

781 

12,2% 

Viso vartotojų 2747 2823 522 502 3018 3084 6287 6409 

 

 Savivaldybės viešosiose bibliotekose padaugėjo vartotojų bedarbių ir vaikų,  kitų grupių 

vartotojų sumažėjo. Viešojoje bibliotekoje padaugėjo moksleivių, bedarbių ir pensininkų, 

sumažėjo vaikų, besimokančių kitose įstaigose, dirbančiųjų vartotojų. Aktyviausi vartotojai – 

studentai, besimokantis jaunimas, kuriems knygos reikalingos mokslui. Aktyviai skaito moterys, 

tiek dirbančios, tiek nedirbančios. Kaimo padaliniuose iš 3084 skaitančiųjų didžiausią dalį 

sudaro vaikai (34,3%), 30,7% – dirbantieji, pensininkai sudaro (17,3% ), bedarbiai – 7,8%.  
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         12 lentelė 

Apsilankymų skaičius 2018- 2019 m. 

 
 Lankytojų skaičius Skirtumas Prieaugis/ 

kritimas % 

Lankomumas 

2018m. 2019m.   2018m. 2019 m. 

VB 34209 36168 +1959 +5,7 12,5 12,8 

MF 8120 8286 +166 +2,0 15,6 16,5 

KF 64506 60746 -3760 -5,8 21,4 19,7 

SVB 106835 105200 -1635 -1,5 17,0 16,4 

 

 apsilankymų skaičius iš savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 105200, 1635 kartais 

mažesnis negu 2018m.; 

 savivaldybės VB – 36168, 1959 kartus didesnis negu 2018m.; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 8286, 166 kartais didesnis negu 2018m.; 

 kaimo padaliniuose –60746, 3760 kartais mažiau negu 2018 m. 

 

Bendras SVB vartotojų apsilankymų skaičius sumažėjo 1635 kartus (1,5%). VB 

lankytojų skaičius padidėjo 5,7%. Viešosios bibliotekos lankytojų padaugėjimui turėjo įtakos 

visus metus rengiami skaitmeninio raštingumo mokymai, vykdomi projektai,edukacijos vaikams. 

Žiežmarių filiale lankytojų skaičius padidėjo – 2,0%. Kaimo padaliniuose apsilankymų skaičius 

lyginant su praeitais metais sumažėjo 5,8%. Dainavos, Talpūnų, Darsūniškio padaliniuose 

sumažėjęs etatų skaičius (0,25), darbuotojų nedarbingumas ligos atveju turėjo įtakos vartotojų ir 

lankytojų sumažėjimui.  25,3% visų lankytojų sudaro interneto lankytojai. 11,12%  sumažėjęs 

interneto lankytojų skaičius rodo, kad vis daugiau vartotojų naudojasi asmeniniais kompiuteriais, 

mobiliaisias įrenginiais.  

1000 gyventojų teko 3563 apsilankymai. Kiekvieną darbo dieną Viešąją biblioteką 

vidutiniškai aplankė 150 lankytojų. Kiekviename kaimo padalinyje per metus vidutiniškai 

apsilankė 2761 lankytojai, o kiekvieną darbo dieną vidutiniškai po 14 lankytojų, Žiežmarių 

bibliotekoje – 32 lankytojai. 

Lankomumas 

 

 bendras lankomumo rodiklis – 16,4; 0,6 karto mažesnis  negu 2018 metais; 

 savivaldybės VB – 12,8;0,3 kartais didesnis negu 2018 metais; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 16,5; 0,9 karto didesnis negu 2018 metais; 

 kaimo padaliniuose– 19,7; 1,7 karto mažesnis negu 2018 metais. 

Bendras lankomumo rodiklis sumažėjęs 0,6 kartais. 

 

Dokumentų išduoties paslauga 
 

 Savivaldybės viešosiose bibliotekose literatūros išduotis sumažėjo 885 fiz. vnt. – 0,81%. 

Viešojoje bibliotekoje spaudinių išduotis padidėjo 243fiz. vnt. – 0,61%, Žiežmariuose išduotis 

sumažėjo 127fiz. vnt. 1,44%, kaimo padaliniuose išduotis sumažėjo 1001 fiz. vnt. 1,66%.  

 Iš viso SVB išduota dokumentų –108343, 0,81 % mažiau negu 2018m.; 

 savivaldybės VB – 40377; 0,61 % daugiau negu 2018m.; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) –8713; 1,44 % daugiau negu 2018m.; 

 kaimo padaliniuose – 59253;  1,66 %  mažiau negu 2018m. 
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          5 diagrama 

 

Didžiausią SVB išduotiems dalį sudaro grožinė literatūra – 58,0 proc., periodiniai 

leidiniai –32,0 proc., šakinė literatūra – 10,0 proc. Šakinė literatūra ypač kaimo padaliniuose 

pasenusi, mažai atnaujinama, todėl ir išduotis mažiausia.  

 

          13 lentelė 

Dokumentų išduotis į namus ir vietoje (fiz. vnt.)  

 
 

Išduota iš viso 

dokumentų 

Išduota dokumentų į 

namus 

% nuo bendros 

išduoties 

Išduota dokumentų 

vietoje 

% nuo bendros 

išduoties 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

VB 40134 40377 26357 27525 65,7 68,2 13777 12852 34,3 31,8 

MF 8840 8713 6825 8000 77,2 91,8 2015 713 22,8 8,9 

KF 60254 59253 42018 40971 69,7 69,1 18236 18282 30,3 30,9 

SVB 109228 108343 75200 76496 68,8 70,6 34028 31847 31,2 29,4 

 

SVB į namus išduotis sudaro 70,6%, išduotis vietoje – 29,4%. Viešojoje bibliotekoje 

išduotis į namus sudaro 68,2%, išduotis vietoje (31,8%), į namus neišduodami informaciniai ir 

kiti vertingi leidiniai bei einamojo mėnesio periodika. Kaimo padaliniuose daugiau dokumentų 

išduodama į namus (69,1%), kadangi ne visi padaliniai turi tinkamas sąlygas skaityti vietoje, į 

namus skaitytojai ima skaityti einamųjų ir ankstesnių metų periodinius leidinius. Palyginus 

išduoties į namus ir vietoje santykį, pastebima, kad išduodamų į namus dokumentų dalis lyginant 

su 2018 metais, padidėjo 1,8 proc. ir tiek pat sumažėjo išduotis vietoje. LIBIS sistemos 

pranašumą pajuto tiek darbuotojai, tiek vartotojai. Labai palengvėjo dokumentų paieška. 

Vartotojai noriai rezervuoja dokumentus, prasitęsia jų galiojimo laiką, užsisako per www, 

naudojasi dokumentų grąžinimo įrenginiu. Praeitais metais juo pasinaudojo 595 vartotojai. 

 

          14 lentelė 
 

Grožinės literatūros išduotis (fiz. vnt. ir proc.) 2018 ir 2019 metais (su periodika) 
 

 2018 m. 2019m. 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 59495 54,5 62397 57,6 

VB 20298 50,6 21476 53,2 

MP 5564 62,9 6290 72,2 

KP 33633 55,8 34631 58,4 

 

Grožinės literatūros išduoties procentas SVB lyginant su 2018 metais padidėjo 4,9%, 

padaliniuose padidėjo 3,0%. Viešojoje bibliotekoje grožinės literatūros išduoties procentas 

padidėjo 5,8%,  Žiežmarių padalinyje grožinės literatūros išduoties procentas padidėjo 32,1 

procentais. Tarp skaitomiausių grožinės literatūros kūrinių dominuoja nuotykinė literatūra, 

meilės romanai. Dokumentų išduotis nuolat mažėja. Tai lemia įvairios priežastys: sumažėjo 

10% 

58% 

32% 

Šakinės, grožinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis 

SVB 2019 m. 

Šakinė lit.

Grožinė lit.

Periodika
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gaunamų periodinių leidinių, mažėja jų skaitomumas, nes reikalinga informacija randama 

internete. Naujai gaunama įvairių mokslo šakų literatūra ne visada yra aktuali mūsų 

skaitytojams. Daugiausia yra skaitoma grožinė laisvalaikiui skirta literatūra. Iš bendro išduotų 

knygų skaičiaus grožinės literatūros išduotis sudaro 57,6 %. 

Tarp skaitomiausių grožinės literatūros autorių pirmauja Katherine Webb, Diane 

Chamberlain, Nora Roberts. Tarp įvairių šalių grožinės literatūros autorių skaitomiausia - Tylioji 

sesuo : [romanas] / Diane Chamberlain , Meilė tavo akyse : romanas / Sarah Jio. Tarp lietuvių 

autorių skaitomiausia knyga - Tikros ir netikros seserys : romanas / Irena Buivydaitė. Tarp 

skaitomiausių autorių galima paminėti - G. Viliūnės, V. Papievio, B. Jonuškaitės, S. Šaltenio, V. 

Palčinskaitės knygos. 

Vaikų literatūros fonde trūksta programinės literatūros, literatūros užsienio kalbomis. Vaikų 

amžiaus grupėje populiarios nuotykių, siaubo, fantastinės, knygos apie įžymių žmonių 

gyvenimą, keliones, psichologinės knygos. Vaikų mėgiamos rašytojų knygos: K. Gudonytės, 

Rebekos Unos, K. Sajos, M. Tveno, S. Hartnett . Skaitoma Green „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės 

kaltos“, Sachar „Siuntėjas“, J. Flanagan „Žvalgo mokinys“, P. Loon „Siaubų autobusas“ ir kt. 

Jaunieji bibliotekos lankytojai domisi leidyklos „Alma littera“, „Vaga“, „Nieko rimto“ 

išleidžiamomis naujomis knygomis. Merginos skaito knygas apie meilę ir draugystę, domisi 

bendravimo psichologija, įžymių žmonių gyvenimais. Šios grupės skaitytojų tarpe populiarūs 

žurnalai: „Psichologija Tau“, „Kids National geographic“, „Rankdarbiai“, „Ar žinai, kad?“. 

Jaunimas vis dažniau knygas skaito internete. 

          15 lentelė 

Šakinės literatūros išduotis be periodikos ( fiz. vnt. ir proc.) 2018 ir 2019 metais 

 
 2018 m. 2019 m. 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

SVB 12513 11,5 10713 9,9 

VB 4316 10,7 4133 10,2 

MP 1865 21,1 1032 11,8 

KP 6332 10,5 5548 9,4 

 

Šakinės literatūros išduotiems lyginamoji dalis bendroje išduotyje  lyginant su 2018 metais, SVB 

sumažėjo 14,4 proc., kaimo padaliniuose sumažėjo 12,4 proc. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 

4,2 %, Žiežmarių padalinyje sumažėjo 44,7 proc. Pagrindiniai šakinės literatūros vartotojai – 

dieninių ir neakivaizdinių skyrių studentai, pedagogai, moksleiviai. Aktualiausia literatūra buvo 

filosofijos, ekonomikos, teisės, pedagogikos, psichologijos klausimais. Vartotojai domisi 

informaciniais leidiniais apie sveikatą, sodybų tvarkymą, gėlių auginimą, namų priežiūrą, daug 

skaito istorijos, kelionių tematika. 

          16 lentelė 

 

Periodikos išduotis ( fiz. vnt. ir proc.) 2018 ir 2019metais 

 
 2018 m. 2019m. 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

SVB 37220 34,1 35233 32,5 

VB 15520 38,7 14768 36,6 

MF 1411 16,0 1391 16,0 

KF 20289 33,7 19074 32,2 
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Periodika paklausiausia šiuo metu dokumentų rūšis, periodikos fondo naudojimo 

koeficientas SVB – 5,3, VB 9,6. 32,5% visos SVB spaudinių išduoties sudaro periodiniai 

leidiniai. Vidutiniškai 1 kaimo padalinys gavo 5 pav. periodinių leidinių, Viešajai bibliotekai 

užprenumeruota 28 pavadinimų periodiniai leidiniai, Žiežmariai gavo 16 pavadinimų periodinių 

leidinių. 

VB skaitykloje periodika sudaro 36,6% visos VB išduoties, Žiežmariuose – 16,0%, o 

kaimo padaliniuose  32,2%. 15,8% visų dokumentams įsigyti lėšų sudaro periodikos 

prenumerata. Dėl lėšų stokos kai kurie leidiniai buvo užsakomi keliems mėnesiams, vėliau 

prenumerata nutraukta. Spartėjant informacinėms technologijoms, keičiasi vartotojų įpročiai. 

Vartotojai daugiau periodinę spaudą skaito internete. Tradicijai skaityti periodinę spaudą 

bibliotekoje yra ištikimi tik vyresnio amžiaus skaitytojai.  
   

Skaitomumas 

 bendras skaitomumo rodiklis – 16,9 (2018m. – 17,4); 

 savivaldybės VB – 14,3 (2018m. – 14,6); 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 17,4 (2018 m. – 16,9); 

 kaimo padaliniuose – 19,2 (2018m. – 20,0). 

 

VBS vienas vartotojas vidutiniškai perskaitė 16,9 vnt. t. y. 0,5 fiz. vnt. mažiau negu 2018 

metais, VB vienas vartotojas vidutiniškai perskaitė po 14,3 fiz. vnt. (0,3 fiz. vnt. mažiau negu 

2018m.), Žiežmariuose – 17,4 fiz. vnt. – 0,5 fiz. vnt. daugiau, kaimo padaliniuose skaitomumas 

sumažėjo 0,8 fiz. vnt. Vienas padalinys vidutiniškai išdavė 2955 fiz. vnt. dokumentų (49 fiz. vnt. 

mažiau negu 2018m).  
 

TBA paslauga 

 išsiųsta užsakymų –35, (2018 m. – 39); 

 gauta dokumentų –27, (2018 m. –29); 

 gauta užsakymų – nebuvo; 

 išsiųsta dokumentų – nebuvo; 

 neigiamų atsakymų skaičius – 8, (2018 m. – 10). 

 

TBA paslaugomis naudojosi Kaišiadorių viešoji biblioteka ir Žiežmarių padalinys. TBA 

paslaugomis naudojosi 18 vartotojų. Iš užsakytų dokumentų gauta 27 originalai. Neigiamų 

atsakymų (8) priežastys buvo: nėra – 1, naudotis tik skaitykloje – 7. TBA paslaugomis 

daugiausia naudojasi studentai ir studentai neakivaizdininkai. Ši paslauga yra nepigi, tačiau 

vartotojai įprato mokėti ir džiaugiasi, kad gali gauti knygą ar reikiamą straipsnį. 

 

          17 lentelė 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 2018 ir 2019 m. 

 
 

Darbo vietų 

skaičius iš 

viso 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

vartotojams 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius darbuotojams 

iš viso tinklinių 
su interneto 

prieiga 
iš viso 

su interneto 

prieiga 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

SVB 294 295 93 93 93 93 93 93 43 43 43 43 

VB 36 36 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 

MF 17 17 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 

KF 241 242 74 74 74 74 74 74 22 22 22 22 

 

2019 metais atnaujinta VIPT kompiuterinė įranga Viešojoje bibliotekoje ir Žiežmarių 

padalinyje. Kaimo padaliniuose kompiuterinė įranga pasenusi, daug kur neveikinti.  
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Nestacionarinis aptarnavimas 

 

Viešoji biblioteka nestacionarinių bibliotekų neturi ir neplanuoja steigti, jų plėtojimą 

riboja prastas susisiekimas, patalpų stoka, naujos literatūros trūkumas. Todėl kaimo bibliotekose, 

aptarnaujant vartotojus, populiarinama knygnešystė. Į tolimesnes gyvenvietes ar vienkiemius, 

ypač pagyvenusiems ir neįgaliesiems žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys 

bibliotekininkai. SVB knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų, išduoties rodikliai, palyginus su 

2018 m., nežymiai pakitę. 2019 m. nestacionarinio aptarnavimo paslauga naudojosi 88vartotojai. 

Iš viso bibliotekose yra 53 knygnešiai. Tokių vartotojų, kuriems knygos nešamos į namus, 

kiekviena biblioteka turi po 3–5, išduota 1140 fiz. vnt. Vidutiniškai kiekvienas vartotojas 

perskaitė 13 knygų bei periodinių leidinių.  

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

Senyvo amžiaus ir neįgaliųjų gyventojų rajone yra 2980, iš jų 172 neįgalių vaikų. 

Bibliotekų paslaugomis naudojasi 781 (26,2%) šios tikslinės grupės asmenys. Daugelis 

pensininkų ateina patys į biblioteką, yra aktyvūs jos lankytojai.  

Patalpos  pritaikytos  žmonėms su negalia yra Viešojoje bibliotekoje, renovuotose Neprėkštos, 

Žiežmarių bibliotekose. Kitų bibliotekų neįgalius žmones pagal poreikius aplanko pačios 

bibliotekininkės. Bibliotekų renginiai neįgaliesiems jau tapo tradiciniais. Pravieniškių 

bibliotekoje surengta Kaišiadorių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos narių 

akvarelės darbų paroda. Vilūnų, Kalvių bibliotekininkės surengė tradicinę Kalėdinę akciją „Iš 

širdies į širdį“. Gudienos, Kasčiukiškių bibliotekos bendradarbiauja su Kaišiadorių sutrikusios 

psichikos žmonių globos bendrija, bibliotekoje eksponuoja bendrijos narių akvarelės darbus. 

Žiežmarių padalinyje surengta Mūro Strėvininkų socialinės globos namų gyventojų kūrybinių 

darbelių paroda „Kasdienybės šviesa“. Šioje parodoje buvo darbeliai ne vien tik iš molio 

pagaminti, bet ir iš medžiagos skiaučių pagalvėlės, liaudiškais ornamentais padabintos lėlės. 

 

Kaišiadorių neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo Viešojoje bibliotekoje skaitmeninio 

raštingumo mokymuose pagal projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ programą. Žiežmarių padalinyje skaitmeninio raštingumo 

mokymuose dalyvavo Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai. Vilūnų padalinyje 

skaitmeninio raštingumo mokėsi Vilūnų Dienos centro gyventojai. 

 

Regėjimo negalią turinčių gyventojų aptarnavimas viešojoje bibliotekoje 

 

Vartotojai su regėjimo negalia viešojoje bibliotekoje lankosi retai, nes Kaišiadoryse 

įkurtas naujas Socialinių paslaugų centras, kuriame yra viskas, ko reikia neįgaliesiems. 

Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje interneto skaitykloje įrengta kompiuterizuota darbo vieta su 

specialiomis programomis regėjimo negalią turintiems informacijos vartotojams, ją ypač pamėgo 

vyresnio amžiaus vartotojai, kurie jau turi regėjimo problemų.  

 

III UŽDAVINYS. GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ, PLEČIANT JŲ ASORTIMENTĄ, 

SUDARANT LYGIAS PRIEIGOS PRIE INFORMACIJOS GALIMYBES VISIEMS 

GYVENTOJAMS, UGDANT GYVENTOJŲ INFORMACINĮ RAŠTINGUMĄ 

 

Prieiga ir sąlygos 

Darbo valandos 

 

Viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja kasdien nuo 9.00 iki 18.00 valandos, nedirba tik 

sekmadienį. 

Žiežmarių padalinys vartotojus aptarnauja kasdien nuo 10.00 iki 18.00 valandos, nedirba 

taip pat tik sekmadienį. 
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Rumšiškių, Pravieniškių, Žaslių padaliniai (16,7%) dirba 5 dienas savaitėje, vartotojus 

aptarnauja nuo 10.00 iki 18.00 val. 

9 kaimo padainiai (37,5 %) turintys 0,75 etatą, dirba 4 dienas savaitėje, vartotojus 

aptarnauja nuo 10.00 iki 17.30 val. 

10 kaimo padalinių (41,7%) turintys 0,5 etatą, dirba 4 dienas savaitėje, vartotojus 

aptarnauja nuo 11.00 iki 16.00 val.  

3 kaimo padalinai turintys 0,25 etatą dirba 2 dienas savaitėje,  vartotojus aptarnauja nuo 

9.00 val. iki 16.00 val.  

 

Viešoji biblioteka per metus skaitytojus aptarnavo 301 dieną, o kaimo padaliniai 

vidutiniškai 190 darbo dienų.  

Viešoji biblioteka yra patogioje vietoje – Kaišiadorių miesto centre, biblioteka 

lankytojams atvira 9 valandas per dieną, todėl gyventojų vertinama teigiamai.  

 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

SVB vartotojų mokymams naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga buvo skirta 1841 

valandos t.y. 338val. daugiau negu 2018 metais. Viešojoje bibliotekoje vartotojų mokymams 

buvo skirta 800 val., Žiežmariuose –205 val., kaimo padaliniuose – 836val.  

Interneto vartotojai daugiausia ieško informacijos, naudojasi el. pašto paslaugomis. 

Ieškantiems informacijos internete ar duomenų bazėse, tiek VB, tiek filialuose teikiama 

darbuotojų individualios konsultacijos bei apmokymai. Vartotojai mokomi kaip deklaruoti 

pajamas, mokėti mokesčius, susikurti e. pašto dėžutę, susirasti reikiamą informaciją ir kt. 

Individualiai konsultuota 2403gyventojai. Kompiuterinio raštingumo mokymams skirta 403 

valandos. 

Dalyvaujant nacionaliniame projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ vyko 63 gyventojų mokymai grupėse „Skaitmeninės 

technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose.  Viso 

skaitmeninio raštingumo mokymus grupėse baigė 705 gyventojai.  Iš viso 2019 m. skaitmeninio 

raštingumo apmokyti ir konsultuoti 3128 gyventojai.   

Mokymų dalyviai labai džiaugiasi atsiradusia tokia galimybe nemokamai pagilinti savo 

naudojimosi kompiuteriu žinias, sužinoti daug naujo ir naudingo, nes įgytos žinios bus 

pritaikytos kasdieniniame gyvenime, naudojantis internetu, taupant pinigus ir laiką. Pačios 

bibliotekininkės džiaugiasi šia veikla, matydamos kaip tobulėja, keičiasi bibliotekos vartotojų 

kompiuterinės žinios, aktyvumas bibliotekos veikloje.  

 

Bibliotekos bibliografinio informacinio turinio kūrimas 

 

Viešoji biblioteka dalyvauja Nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrime. 

Bibliografinių įrašų elektroniniame kataloge iš viso buvo 55451 (2019–12–31), iš jų knygų ir 

kitų dokumentų – 33512, analizinių – 21939. 2019 m. bibliotekos elektroninis katalogas 

pasipildė 2027 bibliografiniais įrašais, iš jų 1079 analiziniais įrašais. Visuose filialuose 

dokumentų fondai surekataloguoti. Skaitytojų aptarnavimo posistemis įdiegtas 14 filialų.  

 

          18 lentelė 

SVB informacinių ir kraštotyros leidinių fondas 2018- 2019 metais 

 

 

Informacinių leidinių fondas Kraštotyros fondas 

2018 2019 

% 

dokumentų 

fonde 

2018 2019 

% 

dokumentų 

fonde 

SVB 10782 7612 4,5 5313 5434 3,2 
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VB 4845 1814 3,1 584 606 1,0 

MP 711 708 5,2 330 345 2,5 

KP 237 231 5,2 200 204 4,6 

 

VB yra sukauptas 1814 fiz. vnt. informacinių leidinių fondas, tai sudaro 3,1% bendro 

fondo. SVB informaciniai fondai papildyti naujais leidiniais. VB informacinis fondas buvo 

papildytas 13 pavadinimų bei po keletą pavadinimų filialuose. Žiežmarių filiale informacinį 

fondą sudaro 711 fiz. vnt.(5,2%). Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 231 fiz. vnt. 

informacinių leidinių (5,2%). Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dar yra senos, neaktualios 

literatūros, todėl daugiau nurašoma negu gaunama, informacinis fondas mažėja, mažėja ir jo 

paklausa. VB keliantis į suremontuotą biblioteką, atlikta fondo atranka, daug pasenusios 

informacinės literatūros nurašyta (3031 fiz. vnt.). Informacinės literatūros fondas mažai 

naudojamas, per metus išduota 192 fiz. vnt. dokumentų. Informacinės literatūros stoką filialuose 

kompensuoja prieiga prie interneto.  

Informaciniais leidiniais buvo papildoma Europos Sąjungos lentynėlė, reklamuojami 

nauji leidiniai. Nuo 2003 m. kuriamas viešosios bibliotekos elektroninis katalogas vartotojams. 

Jis prieinamas tiek pačioje bibliotekoje, tiek bibliotekos tinklapyje. VB ir visuose filialuose yra 

abėcėliniai ir sisteminiai katalogai, kraštotyros kartotekos. Kaimo filialai įvairiomis aktualiomis 

temomis renka medžiagą ir kaupia teminiuose aplankuose.  

          19 lentelė 

SVB informacinės užklausos 2018 ir 2019 metais 

 
 Viso informacinių užklausų Iš jų teminių 

2018 2019 skirtumas 2018 2019 skirtumas 

SVB 6203 6739 +536 2539 2626 +87 

VB 1408 1607 +199 207 204 -3 

MF 1294 1572 +278 356 493 +137 

KF 3501 3560 +59 1976 1919 +57 

 

Iš viso SVB gauta 6739 užklausos, iš jų – 55 elektroninėmis priemonėmis, 6116 (90,8%) 

užklausų įvykdyta. Pagal užklausų registraciją, daugiausia užklausų atsakyta padaliniuose – 5132 

(76,1%) užklausos. Vidutiniškai viename padalinyje per metus užregistruota 223 užklausos. 

Viešojoje bibliotekoje užregistruota 1607 užklausos, 199 daugiau negu 2018 metais. Daugiausia 

užregistruota teminių užklausų 39,0%. SVB vartotojai daugiausia pateikia užklausų iš filosofijos, 

psichologijos, visuomenės mokslų 724), inžinerijos, technikos (250), istorijos (276), gamtos 

mokslų (212), meno (198), kalbotyros, grožinės literatūros (10739). Kaimo padaliniuose 

aktualiausios temos – visuomenės mokslų (346),  technikos (133), istorijos (211) ir 

kt.Dažniausiai į užklausas tenka atsakyti besimokančiajai skaitytojų grupei. Mokiniai pasigenda 

naujos informacijos iš chemijos, geografijos, astronomijos mokslų. Studijuojantys nori rasti 

daugiau psichologijos, filosofijos, teisinės literatūros. Pastaruoju metu išaugo domėjimasis 

sociologija, ekonomika, politika, statistika. Daugėja užklausų kraštotyros tema: apie turizmą 

rajone, lankytinas vietas, žydų gyvenimą rajone, vietovardžių kilmę ir kt.  

Internetas bibliotekose 

 

VB ir 23 filialai turi 136 kompiuterizuotas  darbo vietas, iš jų 93 kompiuterizuotos darbo 

vietos vartotojams. Nuo 2010 metų prieigą prie interneto turi visi filialai. 

 

          20 lentelė 

Interneto vartotojai 2018 m. ir 2019 m. 

 
 Interneto vartotojai Interneto vartotojų 

apsilankymai 

Pokytis % % nuo visų 

lankytojų 
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 2018 m. 2019 m. Iš jų naujų 2018 m. 2019 m.   

VB 1939 2097 162 11583 14129 +22,0 35,0 

MP 956 1026 76 1345 1902 +41,4 21,8 

KP 4502 4650 185 17021 10588 -37,8 17,8 

SVB 7397 7773 423 29949 26619 -11,1 25,3 

 

Viešojoje bibliotekoje yra 12 kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams (viena iš jų skirta 

akliesiems ir silpnaregiams). SVB interneto paslaugomis pasinaudojo 26619 (25,3% visų 

lankytojų) lankytojų, t.y. 11,1% mažiau negu 2018 metais. Viešojoje bibliotekoje apsilankė 

14129 lankytojai, Žiežmarių padalinyje – 1902 lankytojai, kaimo padaliniuose – 10588 

lankytojai. Miesto bibliotekoje interneto lankytojų skaičius padidėjo 41,4%, kaimo padaliniuose 

– sumažėjo 37,8 %. Daugelyje kaimo padalinių kompiuterinė įranga pasenusi, neveikianti, 

Gudienos ir Darsūniškio padaliniuose beveik pusmetį nebuvo interneto, dėlto ir rodikliai ženkliai  

sumažėjo. Besinaudojančių interneto paslaugomis skaičius mažėja, nes daugelis gyventojų įsigijo 

kompiuterius ir internetu naudojasi namuose.  

Darbuotojai konsultuoja vartotojus paieškos internete, informacijos kopijavimo iš 

interneto, elektroninio pašto kūrimo ir kt. klausimais. Pradedantiems dirbti internete vartotojams 

darbuotojai suteikia apmokymą, konsultuoja pagal poreikius. Viešosios bibliotekos vartotojus 

bibliotekininkės supažindina su paieška elektroniniame kataloge, bei galimybe užsisakyti, 

rezervuoti, pratęsti leidinio grąžinimo laiką internetu. Mokymų dalyviai džiaugiasi tokia 

galimybe viską atlikti pačiam, neišeinant iš namų. SVB vartotojų mokymams naudotis 

paslaugomis, kompiuterine įranga buvo skirta 1841 valandos t.y. 338 val. daugiau negu 2018 

metais. Viešojoje bibliotekoje vartotojų mokymams buvo skirta 800 val. (187val. daugiau negu 

2018 m.), Žiežmariuose – 205 val. (16 val. daugiau negu 2018 m.), kaimo filialuose – 836 val. 

(135 val. daugiau negu 2018 m.). Vartotojams mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine 

įranga valandų skaičius padidėjo dėl visus metus vykdomų skaitmeninių mokymų gyventojams. 

Akcija „Senjorų dienos internete 2019“, tai antroji projekto „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“) akcija. 

Į šią akciją įsijungė 12 filialų. Renginiuose apsilankė per 300 lankytojų. Viešojoje bibliotekoje 

akcijos renginiuose dalyvavo per 90 bibliotekų lankytojų. Akcijoje dalyvavusių senjorų skaičius 

ir tai, kad kiekvieną dieną jų vis daugėjo, liudija šių renginių aktualumą ir reikalingumą.  

 

Elektroninės paslaugos 

 

Viešoji biblioteka, pasinaudodama turimais informaciniais ir technologiniais ištekliais, 

vartotojams teikė šias elektronines paslaugas: 

 Paieška internete ir bendravimas socialiniuose tinkluose; 

 Paieška prenumeruojamose duomenų bazėse ; 

 VB elektroniniame kataloge (dokumentų paieška, užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino 

pratęsimas); 

 VB interneto svetainėje www.kaisiadoriuvb.lt skelbiama informacija; 

 paslauga „Klausk bibliotekininko”; 

 mokesčių deklaravimas ir kitos e. Valdžios paslaugos; 

 informacijos įrašymas į kompiuterines laikmenas, spausdinimas, skenavimas ir kt.; 

 bevielis interneto ryšys. 

Interneto seansų skaičius ir trukmė apskaitoma pagal projekto „Bibliotekos pažangai“ 

elektroninių paslaugų apskaitos programą VRSS. Kitos elektroninės paslaugos (atsisiųstųjų 

dokumentų ir atsisiųstųjų įrašų skaičius, virtualių apsilankymų skaičius apskaitomos pagal LIBIS 

Kataloguotojų darbo apskaitos programą ir pagal prenumeruojamų duomenų bazių (DB) 

panaudojimo statistiką, bibliotekos svetainės www.kaisiadoriuvb.lt   apsilankymų statistiką. 

 Seansų skaičius – 8096 

 Seansų trukmė – 4256 val.   

http://www.kaisiadoriuvb.lt/
http://www.kaisiadoriuvb.lt/
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 Nepavykusių seansų skaičius – 0 

 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 232 

 Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 2347 

 Virtualių apsilankymų skaičius – 6240 

 Paieškų skaičius – 16468 

 Interneto seansų skaičius  4759 

VB vartotojai galėjo naudotis ne tik internetu, bet ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis: 

EBSCO Publishing, INFOLEX duomenų bazėmis, LNB ir LIBIS katalogais. LNB periodinių 

leidinių duomenų banku su einamąja valstybine bibliografija naudojosi bibliotekininkai, 

atsakydami į užklausas. INFOLEX duomenų bazėje atlikta 150 paieškų, prie EBSCO duomenų 

bazės buvo prisijungta 1274 kartai, atsisiųstų viso teksto straipsnių – 232.  

Pagrindinės žinios apie Kaišiadorių viešosios bibliotekos paslaugas vartotojams ir veiklą 

buvo pateikiamos bibliotekos interneto žiniatinklyje kaisiadoriuvb.lt   

 

Kraštotyros veikla 

 

SVB bibliotekų kraštotyros veikla buvo orientuota – kaupti kraštotyros dokumentus apie 

rajoną, jame gyvenusius ir kūrusius žmones, liaudies talentus, rengti krašto pažinimo, kultūros 

paveldo darbus, toliau dalyvauti LIBIS analizinės posistemės kūrime.  

VB yra sukauptas 606 fiz. vnt. kraštotyros leidinių fondas. Žiežmarių filiale kraštotyros 

fondas sudaro 245 fiz. vnt. Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 204 fiz. vnt. kraštotyros 

leidinių. Šiais metais VB kraštotyros fondas buvo papildytas 25 naujais pavadinimais, filialų 

kraštotyros fondas vidutiniškai papildytas 6 fiz. vnt.  

Rajoninio laikraščio „Atspindžiai” kultūrinio gyvenimo priedas metų pabaigoje jau 

dešimtus metus išėjo atskiru leidiniu. Tai kraštotyrinio pobūdžio leidinys, kuriame atsispindi 

rajono kultūrinis gyvenimas, paveldas, leidyba, kūryba, papročiai, tradicijos, informacijos yra ir 

apie bibliotekų veiklą. VB ir filialuose yra sudarytos kraštotyros kartotekos. VB kraštotyros 

kartotekoje yra sukaupta per 8500 bibliografinių įrašų kortelių, filialuose – nuo 200 iki 500  

bibliografinių įrašų kortelių. Per metus kraštotyros kartotekos kaimo filialuose papildytos 

vidutiniškai 10 bibliografinių įrašų. VB kraštotyros kartoteka nepildoma, bibliografiniai įrašai iš 

rajoninių laikraščių saugomi elektroniniame kataloge. Kraštotyros fondo paklausa didelė. Dažnai 

juo naudojasi moksleiviai, studentai ir patys bibliotekininkai, atsakydami į užklausas. 

Kraštotyros informacijos sklaidai svarbūs yra ir bibliotekininkų parengti kraštotyros 

darbai. Iš viso rajono bibliotekose yra parengta 117 kraštotyrinių darbų. Kraštotyros darbų temos 

mažai keitėsi. Daugelis bibliotekininkių rašo bibliotekos metraščius, kronikas, renka medžiagą 

apie krašto žmones, vietovardžius, liaudies talentus. Filialai papildė aplankus iš spaudos apie 

aptarnaujamų mikrorajonų kaimus, žmones, įstaigas, rengia kraštotyros parodas, susitikimus su 

kraštiečiais.  

Viešoji biblioteka parengė 5 kraštotyros parodas, iš jų 2 virtualias: „Jono Aisčio premijos 

laureatai“ ir „Pro metų šakas“, skirta rašytojo Stanislovo Abromavičiaus 75-mečiui. 

Iš viso per metus SVB surengta 18 žodinių kraštotyros renginių. Renginių temos: kraštiečių 

naujų knygų pristatymai, kraštiečių jubiliejų minėjimai, kraštiečių šventės, renginiai 

Vietovardžių metams paminėti. Iš minėtinų renginių: Dovainonių padalinys kartu su kultūros 

centru kasmet rengia kraštiečių šventę,  Žaslių padalinyje vyko O. Lukoševičiaus knygos 

„Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918-1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos“ sutiktuvės, N. 

Adukonienės knygos „Kaišiadorietiška virtuvė“ pristatymas, Kalvių padalinys pristatė naują 

Antano Čingos poezijos rinkinį „Aš nusiųsiu tau ąžuolo lapą“, Viešojoje bibliotekoje didelio 

lankytojų susidomėjimo sulaukė Ernesto Kuckailio knygos ,,Partizano žiedas“ sutiktuvės. 

Palomenės padalinyje pristatyta literato, humoristo Jono Katkevičiaus kūryba. Iš renginių skirtų 

Vietovardžių metams paminėti  - Mikalaučiškių padalinyje vyko bendruomenės sueiga „Vietų 

vardais kalba pati žemė“, Varkalių padalinyje „Vietovardžiais prabylanti gimtoji žemė“ ir kt. 

 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/
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IV UŽDAVINYS. RENGTI LITERATŪROS SKLAIDOS RENGINIUS BIBLIOTEKOSE 

 

Renginiai 

2019 metais rajono bibliotekos savo kultūrinę veiklą siejo su Juozo Tumo-Vaižganto 

metais, Lietuvos šaulių sąjungos metais, Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės 

Prezidento Antano Smetonos metais, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais, 

Vietovardžių metais, skaitymo skatinimu, svarbiais Lietuvos bei rajono įvykiais. Rajono 

bibliotekos organizuodamos kultūrinius renginius aktyvino skaitymą ir informacijos sklaidą. 

            Įgyvendinant LR kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų patvirtiną Skaitymo skatinimo 

2019-2024 m. programos 2019-2021 metų veiksmų planą, VB ir filialuose rengiami knygų 

pristatymai ir susitikimai su autoriais bei iliustruotojais, inicijuojamos akcijos ir renginių ciklas 

„Tėčiai skaito vaikams“, dalyvaujama Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamoje 

akcijoje „Vasara su knyga“, vedami proto mūšiai. Didinant vaikų vasaros užimtumą Viešoji 

biblioteka kartu su filialais prisijungė prie iniciatyvos „Skaitymo iššūkis 2019“, kurios metu 

vaikams vyko edukaciniai užsiėmimai, judrieji žaidimai, viktorinos, kūrybines dirbtuvės, knygų 

skaitymo popietes ir kt. Viešoji biblioteka ir padaliniai aktyviai dalyvavo akcijose Saugesnio 

interneto, „Senjorų dienos internete“, „All Digital Week“, Nacionalinės Bibliotekų savaitės 

renginiuose, Metų knygos rinkimuose, Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginiuose.  

 Renginiuose apsilankė 12741 lankytojai, VB renginiuose apsilankė 2552 lankytojai, t.y. 

7,1% visų lankytojų. 

           21 lentelė 

 SVB renginiai 2018 ir 2019 metais 

 
 

Viso renginių 
Iš jų 

renginių lank. 
kompleksiniai žodiniai vaizdiniai vaikams 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

SVB 679 746 208 175 285 371 186 200 298 303 11801 12741 

VB 108 149 10 11 56 92 42 46 50 64 1378 2552 

MP 90 95 46 40 12 25 32 30 66 58 1645 1614 

KP 481 502 152 124 217 254 112 124 182 181 8778 8575 

 

Rajono bibliotekose 2019 m. buvo surengta 746 renginiai (vidutiniškai po 31renginį 1 

bibliotekai), 67 renginiais daugiau negu 2018m. Bendroje renginių struktūroje dominuoja 

žodiniai renginiai 49,7% (371 renginys). Kompleksiniai renginiai sudaro 23,5% visų renginių 

(175 renginiai), o vaizdiniai 26,8% (200 renginių).  

67,3 % visų SVB renginių sudaro kaimo padalinių organizuojami renginiai (481 

renginys). Vidutiniškai 1 kaimo filialas surengė po 23 renginius po 2 renginius į mėnesį. 

Renginiuose apsilankė 12,7 tūkst. lankytojų, t.y. 12,1% proc. visų lankytojų, vidutiniškai 

1–ame renginyje apsilankė 17 lankytojų.  

Renginių formos: knygų pristatymai, parodų pristatymai, literatūros ir muzikos popietės, 

susitikimai su vietos politikais, vietos bendruomenėje gyvenančiais ir kuriančiais žmonėmis, 

rašytojais, teminiai vakarai, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimas, garsiniai skaitymai, 

viktorinos, konkursai. Iš naujų renginių formų galima paminėti edukacines valandėles, protų 

kovas. Renginių temos: Lietuvos bei rajono svarbių įvykių paminėjimas, rašytojų sukakčių 

minėjimas, valstybinės ir kalendorinės šventės, kraštotyriniai ir teminiai renginiai. 

 

 

Kaišiadorių viešosios bibliotekos renginiai 

 

Metų pradžioje Viešoji biblioteka lankytojus pakvietė į Bibliotekos atidarymo šventę. 
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Šventė surengta bibliotekos atidarymo po kapitalinio remonto proga. Šventėje dalyvavo 

bibliotekos lankytojai, padalinių bibliotekininkės, savivaldybės meras, administracijos 

darbuotojai, visuomenės atstovai. Negailėta gerų žodžių bibliotekos kolektyvui, statybininkams, 

pasidžiaugta atnaujintomis patalpomis, išplėstomis erdvėmis. Šventės metu koncertavo 

dainininkė Judita Leitaitė. 

 

Lietuvių kalbos mylėtojai, norėdami  pasitikrinti kalbos žinias, jungiasi prie Lietuvoje didžiulio 

populiarumo sulaukusio Nacionalinio diktanto rašymo.  Nacionalinį diktantą pagal Dovilės 

Filmanavičiūtės tekstą „Odė moterystei“ Kaišiadorių rajone rašė 258 žmonės, Viešojoje 

bibliotekoje ir jos padaliniuose Nacionalinį diktantą rašė 85 žmonės. 

 

Įgyvendinant Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo 

grupės 2019-2020 metų veiksmų plano priemones, Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje vyko 

paskaita–diskusija  ,,Naujos prekybos žmonėmis formos, pagalba nukentėjusiems“.  Paskaitą 

skaitė VŠĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro koordinatorė socialiniam darbui 

Vaida Matusevičiūtė. 

 

Tarpušvenčiu Viešoji biblioteka ir padaliniai Lietuvių kalbų dienoms paminėti pakvietė 

lankytojus į 12  renginių.  

 

Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje  Nacionalinės Bibliotekų savaitės renginių cikle „Susitikime 

bibliotekoje“ vyko diskusija apie Europos iššūkius bei politologo LINO KOJALOS knygos 

„Europa? pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį“ 

pristatymas. Kūrybos valandoje aktorė Dalia Michelevičūtė skaitė savo mėgiamų poetų eiles, 

rašytoja, jogos praktikė Eva Tombak pristatė savo knygą „Minčių žvėrynas“ . Rašytoja Aldona 

Ruseckaitė pristatė  knygą „Padai pilni vinių, Romanas apie Salomėją Nėrį“. Mažieji bibliotekos 

lankytojai susitiko su vaikų rašytoja REBEKA UNA. 

Viešosios bibliotekos lankytojai dalyvavo knygos ,,Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos“ 

pristatyme. Dalyvavo autorė, istorinės LR prezidentūros istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė. 

Renginio dalyvius žavėjo autorės profesionalumas, paprastai ir aiškiai pateikiami istoriniai 

faktai, kurių dauguma iki šiol nežinomi. 

 

Vytauto Voverio knygos ,,Šventasis karas“ pristatymas sulaukė kaišiadoriečių susidomėjimo. 

Talentingai parašyta knyga pasakoja apie tragišką lietuviškosios 16-osios divizijos karių likimą.  

 

Šiaudinių sodų rišimo edukacija ( Edukatorė Jurgita Treinytė) sulaukė didelio lankytojų 

susidomėjimo. Jurgita Treinytė papasakojo apie sodų rišimo technikos subtilumus, supažindinti 

su jų gamybos pradžiamoksliu.  

 

  Seimo narės Laimutės Matkevičienės kvietimu, Kaišiadoryse lankėsi LR kultūros 

ministras Mindaugas Kvietkauskas. Jis lankėsi Viešojoje bibliotekoje, Kaišiadorių muziejuje, 

Rumšiškių kultūros centre, Liaudies buities muziejuje. Susitikime su kultūros darbuotojais, 

ministras papasakojo apie sėkmingai įgyvendintą Kultūros paso programą, taip pat aptarė daug 

klausimų sukėlusį Kultūros politikos pagrindų įstatymą, kuris regionams ypač aktualus. Kitas 

svarbus klausimas aptartas ministro – tai Kompetencijų kėlimo sistema, sukuriant skirtingoms 

kultūros sritims skirtingus kompetencijų centrus.  Į susitikimą su kultūros ministru atvykę 

kultūros įstaigų ir bibliotekų darbuotojai domėjosi kultūros darbuotojų kompetencijų centrais, 

lėšų skyrimu bibliotekoms naujoms knygoms įsigyti, diskutuota dėl nacionalinio susitarimo su 

kitomis partijomis, dėl kultūros vaidmens, kultūros darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos 

tobulinimo, nuolatinio sisteminio darbo kultūros srityje, kultūros išsaugojimo nykstančiuose 

regionuose. 
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Dailės parodos 

 

Bibliotekos fojė rengiamos tapybos, fotografijos, grafikos ir kt. parodos visada domina 

lankytojus. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje veikė Žiežmarių gimnazijos mokytojo Petro 

Dzedulionio tapybos paroda „Zodiako ženklai“, dailininkės Rasos Staskonytės tapybos darbų 

paroda, Linos Dubosienės šiaudinių sodų paroda, tapybos paroda „Kaišiadorių kraštas dailininko 

akimis. 2019 m. tarptautinis pleneras“. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje surengta Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos respublikinio projekto „Susitikimai“ knygelių, skirtų akliesiems –

vaikams ir suaugusiems -  paroda.   Parodą pristatė Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiftotyros 

skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Audronė Gentvilienė ir LLSS Kaišiadorių filialo pirmininkė 

Aušra Gresienė. Kaišiadorių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veikė NVŠ būrelio 

„Menų mūza“ tapybos darbų parodos. 

 2019 m. parengta 46 literatūros parodos, iš jų -  18 teminių parodų. Temos buvo skirtos 

nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybai, pasaulinei sveikatos dienai, ES 

aktualijoms, sveikatos, ekologijos, skaitymo, augalų priežiūros, tautosakos, meno ir kitos 

aktualios temos. 23 literatūros parodos skirtos rašytojų kūrybos populiarinimui, jubiliejams 

paminėti. 
 

Padalinių renginiai 
 

Renginių temos: Metų knygos rinkimai, renginiai skirti Vietovardžių metams,   

edukaciniai renginiai, valstybinės bei kalendorinės šventės. 

Kiekvienais metais vis daugiau bibliotekų įsijungia į Metų knygų rinkimus: rašo paraiškas 

Skaitymo programai, laimi knygų penketukus, organizuoja renginius, diskusijas, pokalbius apie 

geriausias metų knygas, aktyviai balsuoja rinkdami Metų knygą. 2019 metais knygų penketukus 

gavo 5 padaliniai (Žiežmarių, Pravieniškių, Žaslių, Zūbiškių, Palomenės padaliniai). Visuose 

padaliniuose vyko renginiai, pristatantys Metų knygas.  

 Renginiai skirti Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Lietuvių kalbos dienoms paminėti 

filialų darbuotojos organizavo renginius, siekdamos atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos kaip 

kultūros paveldo svarbą visuomenei, lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, gerinti lietuvių 

kalbos žinias įvairiose visuomenės grupėse, skatinti domėjimąsi kalba. Bibliotekos rengė 

protmūšius, varžytuves, edukacinius užsiėmimus, viktorinas, rašė Nacionalinį diktantą, žinias 

tikrino  Nacionalinėje viktorinoje.  

    Susitikimai su žymiais žmonėmis, knygų pristatymai. Filialuose vyko literatūros ir 

muzikos vakarai, susitikimai su rašytojais, žymiais žmonėmis, protų mūšiai. Iš minėtinų renginių 

Žiežmarių bibliotekoje vyko Ernesto Kuckailio knygos „Partizano žiedas“ sutiktuvės. Pasaulinei 

poezijos dienai paminėti,  Žiežmarių bibliotekininkės savo lankytojus pakvietė  susipažinti su 

poetės Onutės Kulbokienės kūryba.  Rumšiškių bibliotekoje įvyko susitikimas su rašytoju 

Stanislovu Abromavičiumi. Kalvių biblioteka savo lankytojus pakvietė į kraštiečio Antano 

Čingos poezijos rinkinio „Aš nusiųsiu tau ąžuolo lapą“ sutiktuves. Darsūniškio biblioteka tęsia 

tradicinį Knygnešio dienos minėjimą. Prie stogastulpio knygnešiams vaikai skaitė eiles, uždegė 

žvakeles knygnešiams atminti. 

        Įdomiai ir prasmingai filialuose minėta Nacionalinė bibliotekų savaitė, Vietovardžių metai. 

Minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, Kruonio seniūnijos bibliotekininkės pakvietė savo 

skaitytojus į susitikimą su knygos „Niekada nevėlu gyventi“ autore Janina Radvile. Jos 

pranešimo tema „Keisti ir keistis niekada nevėlu”. Darsūniškio ir Dovainonių bibliotekose vyko 

susitikimas su žurnaliste, laidų vedėja, knygų autore Rūta Janutiene. 

       Pravieniškių, Antakalnio, Pakertų bibliotekos kartu su bendruomene organizavo švietėjiškus 

renginius.  Informacijos ir komunikacijos plėtra diktuoja savo sąlygas, prie jų turi taikytis ir 

biblioteka. Tradiciškai tarnavusi kaip kultūros, švietimo ir laisvalaikio centras, ji vis labiau 

tampa informacijos ir bendruomenės centru.   Vis populiaresnis tampa Europos egzaminas, 

kiekvienais metais daugėja bibliotekų, kuriose lankytojai gali pasitikrinti savo žinias apie 

Europą. (Žaslių, Pravieniškių, Dovainonių, Zūbiškių ir kt.) Visuose padaliniuose vyko 
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kompiuterinio raštingumo mokymai. Žaslių, Kruonio,  Pravieniškių bibliotekose bankininkystės, 

pajamų deklaravimo gyventojus mokė Kaišiadorių VMI atstovas. Sveikatos tema visada aktuali 

bibliotekose, organizuojamos sveikatinimo valandėlės, susitikimai su medikais.  

             Nemažai klausytojų sulaukė aktualios LNB transliacijos: tiesioginė transliacija apie 

žemės ūkio naudmenų deklaravimą, tiesioginė transliacija apie paramą kaimo vietovėse „Parama 

smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Parama trumpoms 

tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.  
              

     Gražiai su bendruomenėmis dirba Pravieniškių, Žaslių, Kalvių, Vilūnų, Neprėkštos ir kt. 

bibliotekos. Iš paminėtinų – Pravieniškių biblioteka, kuri dirba aktyviai bendradarbiaudama su 

seniūnija, mokykla, bendruomene. Bendradarbiaujant su Pravieniškių seniūnija jau tradiciškai 

bibliotekoje yra rašomas Nacionalinis diktantas, žaidžiami Europrotai. Visą pavasarį bei rudenį 

vykę intelektualūs žaidimai „Auksinis protas“ Pravieniškių ir Žaslių bibliotekose sulaukė didelio 

vietos bendruomenių susidomėjimo. Žaidimuose dalyvavo nuo 5 iki 10 komandų. Žaidėjai iš 

Pravieniškių ir Žaslių laimėjo kvietimus į „Auksinio proto“ žaidimą LRT televizijoje. 2019 m. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės Metų apdovanojimas Diplomas skirtas bibliotekininkei Onutei 

Karvelienei už puikius pasiekimus intelektualiniuose   žaidimuose ir Žaslių miestelio vardo 

garsinimą Lietuvoje. 

 Bibliotekos kartu su kaimo bendruomenėmis minėjo valstybines bei kalendorines 

šventes.  

Kiekvienas kaimas yra savitas su savo tradicijomis, papročiais, ten gyvenančiais žmonėmis, 

todėl ir bibliotekos, puoselėdamos to krašto tradicijas, organizuoja renginius atitinkančius to 

krašto bendruomenės poreikius. Ne visada tai būna knygos populiarinimo renginiai, tačiau jie 

reikalingi kaimo bendruomenei. Stasiūnų, Kasčiukiškių, Mikalaučiškių, Kalvių bibliotekininkės 

pelniusios bendruomenės palaikymą, išrinktos kaimo seniūnaitėmis. Kalvių bibliotekininkė yra 

aktyvi bendruomenės valdybos narė, kaimo seniūnaitė, dalyvauja rengiant ir vykdant 

bendruomenės projektus. Padalinių darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su 

mokyklomis, kaimo bendruomenėmis, kultūros centrais. Bibliotekos tampa ne tik įvairių 

renginių, bet ir vietinių bendruomenių susibūrimo vietomis.  

               Kalvių bibliotekoje veikia tautodailininkų klubas. Vyksta pokalbiai įvairiomis temomis, 

populiarūs amatų seminarai: pynimo iš vytelių, dekupažo, vėlimo iš vilnos, papuošalų gamybos. 

Metų pabaigoje vyksta didelė paroda, kurioje eksponuojami per metus seminarų metu padaryti 

darbai – smagu patiems pasižiūrėti ir kitiems parodyti.  

               Bibliotekos, bendradarbiaudamos su Kultūros centrų būrelių vadovais, rengia 

edukacines valandėles, kurių metu mokomasi įvairaus meno: kvilingo, mandalos,  karpinių, 

nėrimo, mezgimo, dekupažo, pynimo, karoliukų vėrimo, vilnos vėlimo ir kt. Šios valandėlės 

labai populiarios kaimo padaliniuose. Iš tokių galima paminėti: Dovainonių padalinio lankytojai 

dalyvavo edukacijoje „Skryliai iš Dovainonių kaimo“, Paparčių bibliotekos lankytojus vilnos 

vėlimo  meno mokė Audronė Neniškienė.  Antakalnio padalinys glaudžiai bendradarbiaudamas 

su Šeimos krizių centru,  lankytojams siūlo edukacijas iš krepinio popieriaus, vilnos vėlimo 

užsiėmimus. Tauckūnų bibliotekoje visus metus vyko edukaciniai užsiėmimai (atvirukų, 

paveikslų  gamybos, mandalos, „kvilingo“ technikos iš popieriaus ir kt.) su Palomenės KC 

rankdarbių būrelio vadove Regina Baubliene. Darbų parodos eksponuojamos rajono 

bibliotekose. 

 Nedidelės bibliotekų patalpos apsprendžia renginių dydį ir formas. Daugelis padalinių, 

neturėdami tinkamų sąlygų ir lėšų, organizavo nedidelius renginius vaikams ir literatūros 

parodas. Bibliotekų veikla organizuojant renginius tampa vis labiau įvairesnė, mažėja renginių 

populiarinančių skaitymą, literatūrą. Parodose eksponuojami fotografijos, floristikos, batikos, 

keramikos, pynimo, medžio drožimo, siuvinių kiti tautodailės darbai. Organizuodami renginius 

bibliotekininkai bendradarbiauja su mokyklomis, seniūnijomis, kaimo salėmis, su kaimo 

bendruomenėmis. Renginiams reklamuoti rengiami spalvingi kvietimai, skelbimai, lankstinukai, 

kurie platinami mokyklose, įstaigose bei kitose viešose vietose. 
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Renginiai vaikams 

 

Iš viso bibliotekose vaikams organizuota – 303 renginiai, iš jų: 

 savivaldybės VB vaikų skyriuje – 64 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) - 58 

 kaimo padaliniuose – 181. 

Kiekvienai bibliotekai tenka po 12 renginių vaikams. Visos bibliotekos renginiais 

populiarino knygą ir skaitymą, minėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną, Lietuvos nacionalinę 

bibliotekų savaitę, gegužę – mėnesį be smurto prieš vaikus, vaikų gynimo dieną, Šiaurės šalių 

savaitę, kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus. Rajono bibliotekos daugiausia renginių skiria 

rašytojų jubiliejams pažymėti. Renginių tikslas – sudominti vaikus ir jaunimą knyga, skaitymu, 

stengtis optimaliai tenkinti informacinius, skaitymo interesus. Siekta sudaryti sąlygas vaikams 

tobulėti, lavinti kūrybiškumą, tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti su 

kitais vaikais.  

Renginių formos – vaikų knygos šventės, kūrybinės dirbtuvės, robotika, virtuali realybė, 

popietės, viktorinos, spektakliai, garsiniai pasakų skaitymai, knygų pristatymai ir aptarimai, 

pasakų ir poezijos popietės, susitikimai su rašytojais, literatūros ir vaikų kūrybos parodos, 

ekskursijos. 

 

 

Vaikų literatūros skyriaus renginiai 
 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius didelį dėmesį skiria vaikų skaitymo skatinimui. 

Biblioteka siekia sudaryti sąlygas vaikams tobulėti, lavinti kūrybiškumą, tenkinti skaitymo 

poreikius, turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti su kitais vaikais. Pagrindiniams tikslams pasiekti 

panaudotos tradicinės veiklos formos: literatūriniai susitikimai su vaikų rašytojais, vaikiškos 

knygos šventė, naujų knygų pristatymai ir aptarimai, garsiniai knygelių skaitymai, literatūrinės 

bei teminės popietės, rengiamos spaudinių, moksleivių piešinių bei darbų parodos. Tai padeda 

vaikams geriau susipažinti su vaikų literatūra, ugdo skaitymo įgūdžius. Vaikų literatūros 

paslaugomis naudojosi mokyklinio amžiaus vaikai, studentai, mokytojai, tėvai, kurie domisi 

vaikų literatūra. Vaikų literatūros skyriuje užregistruota 741 skaitytojas, 8776 lankytojai.   

Daugiausia tai 1-4  klasių moksleiviai. Bendradarbiauta su kitomis institucijomis įstaigomis, 

teikiančiomis vaikams ugdymo, mokymo, socialinės globos, neformalaus laisvalaikio ir 

užimtumo paslaugas.  

2019 metais  vaikų literatūros skyrius surengė  64 renginius, iš jų 11 vaizdinių, 6 kompleksiniai, 

47 žodiniai. Renginiuose dalyvavo  1770 lankytojų. 

Vaikai skatinami skaityti. Dažnai laisvalaikio į biblioteką praleisti užsuka vaikų dienos centro 

ugdytiniai. Vyresnieji po pamokų atskuba prisėsti prie kompiuterių. Vieni žaidžia įvairius 

žaidimus, kiti ieško informacijos pamokoms. Patys mažiausieji domisi stalo žaidimais, 

spalvinimo knygelėmis, dėlionėmis. Ikimokyklinukai čia atvyksta dažniau poilsio dieną kartu su 

tėveliais. Pradinių klasių moksleiviams ir paaugliui yra jauki vieta, laukiant autobuso iki 

parvykstant namo.  

Bibliotekoje vyko knygų pristatymai ir susitikimai su knygų rašytojais, edukaciniai ir kūrybiniai 

užsiėmimai, vaikų darbų parodos, protmūšiai, pažintinės ekskursijos, stalo žaidimai. 

Moksleiviams ir jaunimui – programavimo, robotikos, virtualių akinių užsiėmimai, Bepiločių 

skraidyklių (dronų) pilotavimo, minecraft mokymai. Vaikai kviečiami į interaktyvias ir 

integruotas pamokas, skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo valandėles.  

Kiekvienais metais vyksta tradiciniai renginiai: vaikų knygos diena, Nacionalinė bibliotekų 

savaitė, vasaros skaitymai, Šiaurės šalių savaitė, Metų knygos rinkimai. 

        Iš paminėtinų renginių: 

Metų knygos rinkimai, Saugaus interneto savaitei skirtas renginys „Saugių slaptažodžių 

dirbtuvės“, Skaitmeninei savaitei -  interaktyvi viktorina „Skaitmeninis pasaulis“,   Tarptautinei 
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vaikų knygos dienai  „Literatūrinis protmūšis“, skaitymo skatinimo programos akcija „Tėčiai 

skaito vaikams“, (knygeles vaikams skaitė rašytojas Virgis Šidlauskas ir Kaišiadorių 

kolekcininkų klubo vadovas Virginijus Brazys).  Vasaros metu Kaišiadorių viešoji biblioteka 

pakvietė vaikus į netradicinį kaniterapinį  renginį „Saugus bendravimas su šunimi“. Renginį vedė 

kaniterapeutė, psichologė  Joana Grygutis su savo vedle  Sigrida Rupšyte-Paleičike. 

   Iš edukacinių renginių minėtini  - edukacinis užsiėmimas „Koks sudėtingas ir įdomus bičių 

pasaulis“ su bitininkau Juozu Narinkevičiumi, tautodailininkės Jurgitos Treinytės karpinių 

edukacija. ir kt.  

Bibliotekoje vyksta edukacinės valandėlės apie rašytojus bei jų kūrybą vaikams. Bibliotekoje 

svečiavosi  rašytoja Rebeka Una.  Pamoką-edukaciją „Knygos kelias“ Vaclovo Giržado 

progimnazijos antrokams vedė moksleivės mama Inga Sadonienė. Pamoką trečiokams apie 

Martyno Vainilaičio kūrybą  vedė Vaclovo Giržado mokytoja  Dana Žičkienė. 

      Kiekvieną ketvirtadienį vyksta skaitymų, žaidimų diena, robotikos mokykla bibliotekoje. 

Bibliotekoje vaikams siūlomos interaktyvios pramogos: virtualios realybės akiniai su kuriais 

galima patirti, ką reiškia pasivažinėti linksmaisiais  kalneliais ar keliauti ar keliauti po 

gražiausius Europos ar tolimiausius pasaulio miestus. Vaikai mėgsta įvairius stalo žaidimus – 

„Emojito“, „Džiunglių cirkas“, „Pasakų skrynelė“, dėlionės ir kt. Vaikams patinka ir naujos 

interaktyvios knygos su papildyta realybe, muzikinės knygos ar net enciklopedijos, kurios savo 

interaktyvumu ypač traukia jaunuosius skaitytojus, jau įpratusius naršyti savo ar tėvų 

išmaniuosiuose įrenginiuose. Vaikams siūlome animacinių filmukų ar filmų peržiūras. 

Viešoji biblioteka didelį dėmesį skiria mažesnes socialines galimybes turintiems vaikams 

įtraukdama juos į projektų, edukacijų veiklas. Edukacijas su virtualios realybės akiniais pamėgo 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 1-4 kl. moksleiviai, lopšelio-darželio „Rugelis“ 

ketvirtokai, Paparčių mokyklos – daugiafunkcinio centro vaikai, Pravieniškių vaikų dienos 

centro auklėtiniai, Palomenės pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviai, Kaišiadorių Šv. 

Faustinos mokyklos moksleiviai. Virtualios realybės edukacijas išbandė bibliotekoje 

besisvečiuojančios latvių ir vokiečių moksleivių  grupės.  

   Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius organizavo informacines pamokėles (6), 

pažintines ekskursijas (12), jų metu moksleiviai supažindinami su bibliotekos fondais, 

parengtomis parodomis, teikiamomis paslaugomis, paaiškinama kaip susirasti knygą lentynose, 

naudotis informacinėmis priemonėmis, saugiai naudotis internetu. Vaikus įnikusius į 

kompiuterinius žaidimus, bibliotekininkės bando supažindinti su mokomųjų, pažintinių žaidimų 

svetainėmis. Vyko informacinė popietė vaikams ,,Internetas – ne tik žaidimai“. Vaikai buvo 

supažindinti su bibliotekos internetine svetaine, bei mokomi ja naudotis. Vaikai išmoko rasti 

reikiamų knygų, bei jas rezervuoti. 

 Organizuotos viktorinos, garsiniai skaitymai, vaikų piešinių ir darbelių parodėlės. Vaikai 

skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose. Sėkmingai bendradarbiauta su Algirdo Brazausko 

gimnazija, Vaclovo Giržado progimnazija, vaikų darželiais „Rugelis“ ir „Spindulys“.  

   Vaikų erdvėje buvo eksponuojamos neformalaus vaikų būrelio dailės studijos  „Menų mūza “ 

akvarelės  darbų parodos (vad. Rita Medvedevienė). Ištisus metus biblioteką puošė darbai 

„Spalvų šalyje“,  „Linksmos spalvos“, „Žiemos pasaka“, „Gėlių dienos“,  „Debesėliai“.  

Padalinių renginiai vaikams 

 

Organizuojant renginius vaikams, siekiama ugdyti skaitymo kultūrą, skatinti vaikų 

saviraišką ir kūrybingumą. VB ir kitas bibliotekas puošia mažųjų autorių tapybos, siuvinėjimo 

darbai, parodose eksponuojamos vaikų sukurtos knygelės, darbai iš netradicinių medžiagų.  

40,6% visų organizuojamų renginių buvo skirta vaikams. Rajono bibliotekų vaikų 

renginiuose apsilankė 8250 vaikų arba 64,8% visų renginių lankytojų. VB renginiuose apsilankė 

1770 vaikų. Bibliotekų renginiuose vidutiniškai per metus apsilankė 343 lankytojų vaikų. Viešoji 

biblioteka ir visi filialai bendradarbiauja su vietos mokyklomis, darželiais, kartu organizuoja 

renginius. 

Visos bibliotekos renginiais populiarino knygą ir skaitymą, rinko Metų knygą, rengė 

saugaus interneto savaitę, minėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną, Lietuvos nacionalinę 
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bibliotekų savaitę, vaikų gynimo dieną, dalyvavo „Skaitymo iššūkyje“, minėjo Šiaurės šalių 

savaitę, kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, Vietovardžių metus.  

Viešosios bibliotekos ir filialų jaunieji lankytojai dalyvavo Metų knygos rinkimo akcijoje. 

Vasario 6 d. Lietuvoje minima tarptautinė Saugesnio interneto diena. Prie šios iniciatyvos 

prisijungė ir Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei jos padaliniai. 

 

Iš bibliotekų minėtinų renginių: Žiežmarių biblioteka surengė ketvirtąją skaitymo akciją 

,,Skaito žiežmariečiai“, kurioje dalyvavo 275 žiežmariečiai. Akcijos dalyviai 15 minučių miesto 

aikštėje skaitė savo atsineštas knygas. Vaikus po skaitymų linksmino FLINTAS. Šventės metu 

apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai vaikai.  Žaslių biblioteka kartu su mokyklos 

bendruomene ir kalbų mokytojų metodine grupe organizavo Skaitymo akciją, skirtą Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. 

Palomenės, Žaslių ir Žiežmarių bibliotekos jaunieji lankytojai susitiko su vaikų rašytoja 

Rebeka Una ir kūrybinių dirbtuvių „Noriu pasakos“ rašytoja, pasakų kūrėja Neringa Tik. 

Dovainonių bibliotekininkė surengė susitikimą su vaikų knygų autore Lina Matiukaite. 

Rumšiškių padalinio lankytojai susitiko su vaikų poete Zita Gaižauskaite. 

Pravieniškių bibliotekoje didelio vaikų susidomėjimo sulaukė animacinių filmukų 

peržiūra, garsinis knygelių skaitymas. Kiekvieną mėnesio paskutinį pirmadienį bibliotekoje 

apsilanko Pravieniškių vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  priešmokyklinė grupė, pristato 

savo sukurtus darbelius, piešinius.  

Vasaros „Skaitymo iššūkyje“ dalyvavo 15 Viešosios bibliotekos padalinių. Žaidime 

dalyvavo 248 dalyviai, visas 5 užduotis įveikė 165 dalyviai, perskaityta 1009 knygos. 

Iš gražiai dirbančių bibliotekų su vaikais galima paminėti: Rumšiškių, Pravieniškių, 

Žaslių, Žiežmarių, Pakertų, Dovainonių ir kt. bibliotekas. 

Pakertų biblioteka, bendradarbiaudama Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyriumi, 

įkūrė vaikų teatriuką „Kertukai“. Kartu su Pakertų kaimo vaikais pastatė spektaklius vaikams: 

„Snieguolė ir septyni nykštukai“ (pasaulio pasakų motyvais), „Mergytė ieško pasakos“ (Ramutė 

Skučaitė), „Kalėdinė pasaka“ (pasaulio pasakų motyvais), „Pelenė“ (Šarlis Pero). Pakertų 

teatriukas „Kertukai“ sėkmingai savo spektaklį parodė kaišiadoriečiams Viešojoje bibliotekoje, 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre, dalyvavo rajoniniame vaikų dramos teatrų konkurse 

„Šimtakojis“. 2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės nominacija „Metų kultūros atradimas“ 

paskirta  Pakertų  padalinio bibliotekininkei Danguolei Ščiukienei už vaikų teatro „Kertukai“ 

veiklą. 

Žiežmarių bibliotekoje vaikai visada randa įvairios veiklos. Žiežmarių biblioteka ketvirtą 

vasarą dalyvauja projekte ,,Atverk duris vasarai“ ir kviečia vaikus dalyvauti renginiuose. Tam 

skirta Vasaros skaitymų palėpė. Joje veikia tradicinė Arbatinė, Smaližių virtuvė, vyksta knygų 

aptarimai, fraktalų piešimas, pasakų herojaus piešimas, Dėžės teatro veikla. Žiežmariečiai kartu 

su bibliotekininkėmis gamino stilizuotą ąžuolą su trispalviais lapais, skirtą mažąjai Lietuvos 

kultūros sostinei (Žiežmariams), pristatė visuomenei. Skaitymo palėpėje vyko piešimo ir 

skaitymo edukacijos, sapnų gaudyklių gaminimas, Smaližių virtuvėje - maisto gaminimo 

pamokėlės. Žiežmarių biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Žiežmarių gimnazija, mokykla 

darželiu ,,Vaikystės dvaras“, Stasiūnų mokyklos-darželiu ,,Nykštukas“, Žiežmarių lopšeliu-

darželiu ,,Varpelis“, Žiežmarių vaikų dienos centru, Strėvininkų globos namais. 

Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo  robotikos būreliai veikė Viešojoje bibliotekoje, 

Rumšiškių dienos centre. Robotikos užsiėmimuose dalyvavo per 50 vaikų. 

Aptarti kelių filialų įdomesni renginiai, tačiau ir visi kiti filialai dirba su vaikais, rengia 

garsinius skaitymus iš vaikų rašytojų kūrybos, kūrybines dirbtuves, valandėles, popietes, 

konkursus.  
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V. UŽDAVINYS. DALYVAUTI REGIONINĖSE, RESPUBLIKINĖS  ARBA 

TARPTAUTINIU BŪDU REMIAMOSE KULTŪROS PROGRAMOSE IR 

PROJEKTUOSE 

 

          22 lentelė 

2019 metų projektai 
Nr. Projektų pavadinimas Įstaiga, kuriai pateiktas 

projektas 

Finansavimas Eur. 

1. „Virtualios realybės biblioteka2“ LKT Nefinansuotas 

2. „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“ LKT 2200 Eur. 

3. „Kelionė Minecraft šimtmečio traukiniu“ LKT 4900 Eur. 

4. Pravieniškių, Zūbiškių, Žaslių, Rumšiškių, 

Palomenės padaliniai  

Kultūros ministerijos ir 

Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos 

organizuota akcija „Metų 

knygos rinkimai“ 

Gauti 5 knygų penketukai 

 

5. Viešoji biblioteka ir filialai Savivaldybės Kultūros 

programa 

4 600  Eur. 

6. „Būk kūrybingas, būk sveikas“ LKT Nefinansuotas 

 

 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino 2 projektus. 

Projektą „Kelionė Minecraft šimtmečio traukiniu“ 4900 Eur. finansavo LKT, vykdymo laikas 

2019 05 01- 2019 11 30.  Projekto „Kelionė Minecraft šimtmečio traukiniu“ tikslas -  

pasinaudojant inovatyviomis priemonėmis atkurti praeities (pirmąjį nepriklausomos Lietuvos 

traukinį keliavusį 1919 m. liepos 6 d. maršrutu Kaišiadorys-Radviliškis), dabarties (šių dienų 

traukinį) ir ateities (“ateities traukinio” prototipą) Minecraft aplinkoje sėkmingai įgyvendintas. 

Vykdant projekto veiklas, prisiminta Lietuvos valstybingumo šimtmečio svarba, vaikai ir 

jaunimas supažindinti su istoriniu įvykiu – 100 metų, kai iš Kaišiadorių geležinkelio stoties į 

Radviliškį išvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos traukinys. Projekto veiklos vykdytos 

bendradarbiaujant su mokyklomis, jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, projekto 

partneriais VŠĮ „Robotikos mokykla“. 

Viešojoje bibliotekoje ir teritoriniuose padaliniuose  sukurta nauja paslauga -  edukacines 

Minecraft dirbtuves vaikams ir jaunimui. Inovatyvios paslaugos prisidėjo prie bibliotekos 

misijos, skatino kultūros edukaciją, sklaidą Kaišiadorių rajone, interaktyvi programa (kūrybinės 

dirbtuvės) tapo pagalbine priemone mokytojui, suteikė programavimo, komandinio darbo žinių 

moksleiviams, skatino daugiau domėtis ir gilintis krašto istorija. Vaikų sukurtuose darbuose 

išryškėjo vaikų kūrybiškumas, domėjimasis krašto istorija, dabartimi ir ateities vizija.  

 Sukurtas kūrybines Minecraft dirbtuves reprezentuojantis filmukas 

https://www.youtube.com/watch?v=POn1VZRXlKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hQq9L

9kdBC-hBz9WEyhPkav0FhoPDgxBS5NCpQREwB9eM-0haDnknxKU   

Vykdant projektą, įgyvendinti visi numatyti uždaviniai: 

1.Suburta jaunimo ir bibliotekos darbuotojų komanda, įvyko mokymai  bibliotekininkams, 

suteikta jiems kompetencijų darbui Minecraft aplinkoje. Mokymus bibliotekininkams „Minecraft 

edukacija ir jos galimybės“  vedė „Robotikos mokyklos“  lektoriai Kęstutis Vosylius ir Vainius 

Ramanauskas.  Mokymai skirti bibliotekininkams, kurie taikys Minecraft žaidimo virtualių 

pasaulių kūrimą savo bibliotekos veikloje. Mokymus baigė 10 bibliotekininkų. 

2. Kūrybinės Minecraft dirbtuvės vyko Viešojoje bibliotekoje ir 5 kaimo padaliniuose. Dalyvavo 

per 120  vaikų ir jaunimo. Kūrybinių Minecraft dirbtuvių dalyviai sukūrė praeities, dabarties ir 

ateities traukinius, stotis ir jų aplinkas Minecraft pasaulyje. Kūrybinėse Minecraft dirbtuvėse 

Viešojoje bibliotekoje Vaclovo Giržado ketvirtokai kūrė ir statė praeities garvežį, dabarties 

elektrinius traukinius, greitaeigį ateities traukinį varomą magnetais. Vaikų svajones padėjo 

įgyvendinti „Robotikos mokyklos“ komanda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POn1VZRXlKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hQq9L9kdBC-hBz9WEyhPkav0FhoPDgxBS5NCpQREwB9eM-0haDnknxKU
https://www.youtube.com/watch?v=POn1VZRXlKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hQq9L9kdBC-hBz9WEyhPkav0FhoPDgxBS5NCpQREwB9eM-0haDnknxKU
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Projektą „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“ finansavo programa „Tolygi 

kultūrinė raida: Kauno apskritis“ 2200 Eur. Vykdymo laikotarpis 2019 06 01 – 2019 10 20. 

 Projekto „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“ tikslas profesionalių meno kūrėjų, 

bibliotekos darbuotojų ir meninių priemonių pagalba plėsti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę, 

stiprinti regiono kultūrinį tapatumą, skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę sėkmingai 

įgyvendintas. Projekto veiklos vykdytos bendradarbiaujant su mokyklomis, bendruomenėmis, 

projekto partneriais -  Kauno apskrities viešąja biblioteka ir Radviliškio savivaldybės viešąja 

biblioteka. 

Vykdant projektą „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“, pastatyti du Knygų 

nameliai. Pirmieji nameliui knygų dovanojo projekto partneriai radviliškiečiai, kaišiadoriečiai 

dovanojo knygų Radviliškio knygų nameliams.  

Piešimo edukaciją grafinėmis planšetėmis vaikams vedė projekto partnerio Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos  edukatorės Monika Gaidytė ir Vilma Darbutienė. V. Giržado 

progimnazijos ketvirtokai susipažino su grafinės planšetės nustatymais, darbo aplinka ir 

programine įranga, išmoko kurti piešinius, įvairias figūras, spalvas, naudojant kompiuterines 

technologijas. Moksleiviai įgijo praktinių piešimo, grafinės informacijos apdorojimo įgūdžių. 

Šimtmečio įvykį vaikai užfiksavo savo piešiniuose.  

Piešinių konkurse „TRAUKINIU IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“, skirtame   pirmojo nepriklausomos 

Lietuvos traukinio iš Kaišiadorių geležinkelio stoties į Radviliškį 100-mečiui paminėti, dalyvavo 

per 60 Kaišiadorių ir Radviliškio vaikų ir jaunimo. Konkursui pateikta 64 piešiniai. Konkurso 

darbuose  išryškėjo vaikų meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, domėjimasis krašto istorija ir 

dabartimi, ateities vizijų kūryba. Džiugina atsiųstų darbų meniškumas ir visose (7–14 metų, 15–

18 metų) mokinių amžiaus grupėse pristatytų darbų įvairovė. Vaikai bei jų vadovai paskatinti 

diplomais, prizais bei padėkomis. Konkursinių darbų paroda eksponuojama Kaišiadorių viešojoje 

bibliotekoje.  

Baigiamasis projekto renginys kartu su radviliškiečiais. Edukacinė radviliškiečių kelionė 

traukiniu į Kaišiadoris, vyko kartu su Kauno mažojo teatro aktoriumi Audriumi Baniūnu. 

Jauniesiems radviliškiečiams ir kaišiadoriečiams edukacija „Po šimtmečio Lietuvą“ vyko 

Kaišiadorių geležinkelio stotyje kartu su Pramogų ir edukacijų studija šeimai „Tuku tuku“. 

Vėliau vaikai dalyvavo Muilo burbulų ir įvairių laboratorinių mokslinių bandymų pramogoje „Iš 

praeities į dabartį“. Projekto dalyviai prisiminimui gavo dovanėles – odines apyrankes su 

Lietuvos atributika. 

Projektu „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“ per kūrybinių raiškų įvairovę 

įprasminti Lietuvos šimtmečio įvykiai, išryškėjo vaikų meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, 

domėjimasis krašto istorija ir dabartimi, ateities vizijų kūryba. Projektas prisidėjo prie 

bibliotekos misijos, skatino literatūros sklaidą, domėjimąsi Lietuvos istorija. Šiuolaikinių 

technologijų panaudojimas, profesionalių kūrybinių industrijų atstovai užtikrino sėkmingą 

projekto įgyvendinimą. Pastatyti pirmieji knygų nameliai rajone skatina gyventojų 

bendruomeniškumą, skaitymą, dalijimąsi knygomis. Projektui pasibaigus ir toliau bus vykdoma 

Knygų namelių veikla. Projekto veiklos užfiksuotos video filme  „Šimtmečio traukinys 

Kaišiadorys-Radviliškis“ https://youtu.be/Lf--vMY9P20  

Viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektuose „Kauno 

regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“, „Nuo Lietuvos iki Suomijos: 

bibliotekų tarptautinių ryšių stiprinimas“, „Kultūra išmaniai“. 
 

 

VI UŽDAVINYS. STIPRINTI BIBLIOTEKOS ĮVAIZDĮ, KURTI NAUJOVIŠKĄ 

BIBLIOTEKĄ 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas.  

 

Bibliotekų įvaizdį formavo paslaugų plėtojimas ir kokybė. Pastaraisiais metais įdiegtos 

bibliotekoje informacinės ir komunikacinės technologijos pakeitė įprastą bibliotekų informacinį 

https://youtu.be/Lf--vMY9P20
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skaitytojų aptarnavimą. Nuo paslaugų teiktų tik bibliotekoje, pereita ir prie virtualių paslaugų, 

kurios leidžia vartotojui pasinaudoti paslaugomis bet kuriuo laiku ir bet kurioje vietoje. 

Elektroninės paslaugos tampa vis svarbesne informacijos veiklos dalimi.  

Nemokamos interneto paslaugos teikiamos Viešojoje bibliotekoje ir visuose filialuose. 

Visose tinklo bibliotekose įrengtas bevielis interneto ryšys. Bibliotekų lankytojai, turintys 

nešiojamus kompiuterius gali naudotis bevieliu internetu nemokamai. LIBIS (SAP, 

katalogavimo, komplektavimo, statistikos) programinės įrangos diegimas Viešojoje bibliotekoje 

pasitarnavo jos įvaizdžio gerinimui. Vartotojams internete prieinamas bibliotekos katalogas, 

leidinių užsakymo ir rezervavimo paslauga, tiesioginio ryšio duomenų bazės, elektroninis 

deklaravimas, bendravimas su lankytojais interneto priemone „Klausk bibliotekininko“. Didėja 

skaitytojų poreikis konsultuotis ir gauti informaciją e. paštu. Populiari bibliotekoje leidinių 

užsakymo internetu paslauga. Naudodamiesi elektroniniu katalogu LIBIS, per bibliotekos 

interneto žiniatinklį www.kaisiadoriuvb.lt    vartotojai per metus rezervavo 738 knygas (133 

knygomis daugiau negu 2018 m.). Dokumentų grąžinimo įrenginiu pasinaudojo 595 vartotojai 

(184 daugiau negu 2018 m.). 

Viešoji biblioteka siekia formuoti atviros, paslaugios visuomenei, bibliotekos įvaizdį. 

Palaikomi ryšiai su muziejais, mokyklomis, savivaldybe, žurnalistais, kultūros centrais, 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centru, Kaišiadorių švietimo ir kultūros paslaugų 

centru, Kaišiadorių meno mokykla, Paparčių Šv. Juozapo šeimos namais. Viešojoje bibliotekoje 

įrengtas informacijos ir reklamos stendas, kuriame savo informaciją skelbia biblioteka. Stendas 

populiarus bibliotekos lankytojų tarpe, kadangi sužino bibliotekos naujienas. Informacinius 

stendus turi ir filialai, juose skelbiama informacija apie bibliotekų paslaugas, renginius, naujai 

gautus dokumentus, prenumeruojamus leidinius, naujienas. Svarbesni bibliotekų renginiai 

fotografuojami, filmuojami. Projekto „ Kelionė Minecraft šimtmečio traukinu“ veiklos 

užfiksuotos filmuke. Projektų ir renginių viešinimui sukurti plakatai, atvirukai, skirtukai bei 

žinutės. 

Pagrindiniai viešinimo kanalai – internetas ir spauda. Viešoji biblioteka teikia medžiagą 

kas mėnesį leidžiamam rajoninio „Atspindžių” laikraščio kultūriniam priedui „Kultūros 

priemenė”, apie kultūros renginius informuoja švietimo ir kultūros paslaugų centras savo 

tinklapyje www.centras.puslapiai.lt, Kaišiadorių verslo ir informacijos centro tinklapyje 

www.verslas.kaisiadorys.lt, savivaldybės tinklapyje www.kaisiadorys.lt. Apie SVB veiklą 

informuoja Viešosios bibliotekos tinklapis www.kaisiadoriuvb.lt. Bibliotekos veikla viešinama ir 

kitomis priemonėmis: akcijomis, plakatais, kvietimais, dalijant bibliotekos firminius maišelius. 

Apie bibliotekų kultūrinę bei informacinę veiklą visuomenė informuojama žiniasklaidoje. 

Apie bibliotekų veiklą paskelbta  66 straipsniai rajoninėje spaudoje „Kaišiadorių aidai“, 

„Atspindžiai“. Informacija apie bibliotekų veiklą skelbiama ir internete: www.skaitymometai.lt, 

www.metuknygosrinkimai.lt, www.kaisiadorietis.lt, www.ziezmariai.lt, www.15min.lt, 

www.norden.lt, www.kvb.lt, bibliotekos tinklapyje www.kaisiadoriuvb.lt.  30 straipsnių parengė 

pačios darbuotojos. Daugiausia rašoma apie vykdomus projektus, renginius, darbuotojus, 

patalpas, leidinius, informuojama apie prasidedančius kompiuterinio raštingumo kursus, 

bibliotekų paslaugų plėtrą. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras kasmet parengia ir 

išleidžia leidinuką „Ką veikti Kaišiadorių rajone“, kuriame talpina informaciją apie kultūros 

įstaigų renginius, tame tarpe ir bibliotekų. Bibliotekos veiklai viešinti buvo naudojamas vaizdo 

įrašų tinklalapis Youtube.com. 2019m. paskelbtas filmukas sulaukė 140 peržiūrų.  Kruonio, 

Žiežmarių, Žaslių, Neprėkštos, Zūbiškių padaliniai susikūrę Facebook paskyras, savo veiklą 

viešina socialiniame tinkle. Sukurtas socialinis tinklas „Facebook“ teikia daug galimybių. Metų 

pabaigoje oficialus Viešosios bibliotekos profilis buvo mėgiamas 722 vartotojų, 759 sekėjų, 205 

įrašai per metus pasiekė 5,9 tūkst. vartotojų. Biblioteka praplėtė informacijos teikimo galimybes, 

teikdama nuotraukas ir vaizdo medžiagą iš renginių, kviečia vartotojus į renginius. Facebook‘o 

draugai laisvai galėjo komentuoti, dalintis įspūdžiais, taip gaunamas tikresnis atgalinis ryšys. 

2019 m. bibliotekos Facebook‘o paskyroje buvo populiarinamos naujai gautos knygos.  

http://www.kaisiadoriuvb.lt/
http://www.centras.puslapiai.lt/
http://www.verslas.kaisiadorys.lt/
http://www.kaisiadorys.lt/
http://www.kaisiadoriuvb.lt/
http://www.skaitymometai.lt/
http://www.metuknygosrinkimai.lt/
http://www.kaisiadorietis.lt/
http://www.ziezmariai.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.norden.lt/
http://www.kvb.lt/
http://www.kaisiadoriuvb.lt/
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Viešoji biblioteka turėjo 7 savanorius e.skautus, kurie padėjo vyresnio amžiaus žmonėms išmokti 

naudotis išmaniuoju telefonu, kompiuteriu bei internetu.  

Viešoji biblioteka parengė 2 virtualias parodas ,, Jono Aisčio literatūros premijos laureatai“, ,,Pro 

metų šakas“ skirta rašytojo Stanislovui Abromavičiaus – 75-mečiui. 

 

Mokamos paslaugos 

 

Mokamas paslaugas teikia viešoji biblioteka ir filialai. Vartotojams buvo teikiamos TBA 

paslaugos, kopijavimo ir interneto paslaugos, informacijos įrašymas į diskelius ir kompaktinius 

diskus. Per metus vartotojams padaryta 16730 leidinių fragmentų kopijos (2957 daugiau negu 

2018 m.), už mokamas paslaugas surinkta 1271,65 €. Už gautas lėšas įsigyta naujų skaitytojų 

pažymėjimų, kanceliarinių prekių, rašomojo popieriaus. 

 

VII UŽDAVINYS. SKATINTI IR UGDYTI DARBUOTOJŲ PROFESIONALUMĄ IR 

DARBO MOTYVACIJĄ 

 

Metodinė veikla ir profesionalumo ugdymas 

 

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kryptys buvo susijusios su besikeičiančiu 

darbo pobūdžiu, pasirengimu naujovėms, paslaugų modernizavimu. Bibliotekoje buvo 

organizuojami seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, geros patirties pasidalijimai, skirti 

profesionalumui ugdyti. 

Į kaimo padalinius buvo išvykta 10 kartų. Aplankyti visi kaimo padaliniai po vieną kartą. 

Padaliniuose lankėsi Viešosios bibliotekos direktorė, direktorės pavaduotoja, IT specialistas. 

Išvykų tikslas – susipažinimas su bibliotekose esamomis problemomis ir jų sprendimas. Išvykose 

į padalinius buvo atliekama susidėvėjusių spaudinių atranka, pirminių darbo apskaitos 

dokumentų patikra, tikrinama bendra bibliotekos tvarka, atliekama viešųjų interneto prieigos 

taškų kompiuterių profilaktika. Konsultacijos darbo klausimais buvo teikiamos telefonu, 

elektroniniu paštu, bendravimo programa Microsoft Lync. Kiekvieną mėnesį svetainėje 

www.3erdve.lt  buvo talpinamos parengtos gyventojų kompiuterinio raštingumo konsultavimo ir 

mokymo viešojoje bibliotekoje ir filialuose ataskaitos, atliekama jų analizė.  

Informacinės technologijos, kitos naujovės darbe reikalauja naujų žinių, įgūdžių. 

Kiekvieną mėnesį organizuojami darbuotojų susirinkimai, kuriuose analizuojami bibliotekų 

statistiniai rodikliai, ataskaitų ir planų rengimo klausimai, biudžeto lėšų tikslinio paskirstymo 

klausimai, fondų politika ir dokumentų komplektavimo klausimai, įvairūs bibliotekinės veiklos ir 

kt. organizaciniai klausimai. 

 2019 m. surengti 6 VB ir padalinių darbuotojų pasitarimai, 2 seminarai „Skaitmeninių 

lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai (2 ciklai)“. Nuotoliniuose „Langas į ateitį“ 

mokymo kursuose „Saugesnis internetas“ tobulinosi 6 bibliotekininkės,  Konferencijoje Kaune  „ 

Prisijungusi Lietuva“ dalyvavo 6 bibliotekininkės,   Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo 

konferencijoje Birštone „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ dalyvavo 4 bibliotekininkės. 

Minecraft mokymuose dalyvavo 10 bibliotekininkių. Viso tobulinosi 37 darbuotojai. 

Organizuojant seminarus ir mokymus siekiama didesnio rajono bibliotekų veiklos meistriškumo, 

paslaugų vartotojams gerinimo, stengiamasi informuoti apie naujoves, inovacijas. Atliekant 

darbo veiklos analizes, išaiškinami rajono bibliotekų veiklos pasiekimai ir trūkumai.  

Kasmet bibliotekininkai dalyvauja Vilniaus knygų mugėje. Specialistams skirtą dieną jie 

susipažįsta su leidybos naujienomis, bibliotekų veiklų pristatymais Bibliotekų erdvėje.  
Parengtas 2020 metų žymių datų bei sukakčių kalendorius. 

 

 

 

 

 

http://www.3erdve.lt/
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VIII UŽDAVINYS. ADMINISTRUOTI BIBLIOTEKŲ VEIKLĄ 

Bibliotekų prieinamumas 

 

Savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą sudaro viešoji centrinė biblioteka ir 23 jos 

padaliniai. 

Iš viso: 

   rajono SVB – 24 

   savivaldybės VB – 1 

   miesto padalinių – 1 (Žiežmarių) 

   kaimo padalinių 22 iš jų: 

   sujungtų padalinių – 0 

 

Tinklo pokyčiai 

 

Viešosios bibliotekos tinklas, suformuotas seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose, 

yra prieinamas skaitytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų informacijos, 

skaitybos, žinių ir savišvietos poreikius. Vienai viešajai bibliotekai tenka aptarnauti 1230 rajono 

gyventojų. 1000 gyventojų tenka 0,8 bibliotekos.  

 

SVB struktūros tobulinimas ir pokyčiai 

 

Kaišiadorių rajono viešosios bibliotekos struktūra nesikeitė: administracija, Dokumentų 

komplektavimo ir tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros skyriai, Techninės 

priežiūros grupė, 1 miesto ir 22 kaimo filialai. SVB etatų skaičius 45,4. Iš jų: 31,5 etato – 

profesionalūs bibliotekininkai, 4,5 – kvalifikuoti specialistai ir 9,4– techninis personalas.  

Viešojoje bibliotekoje 21,63 etato. Iš jų:15- profesionalūs bibliotekininkai, 5- kvalifikuoti 

specialistai, 2,13 - techniniai darbuotojai.  

Miesto padalinyje 2,5 etato. Iš jų: 2 – profesionalūs bibliotekininkai, 0,5 – valytojos. 

Kaimo padaliniuose 21,28 etato. Iš jų: 14,5 – profesionalūs bibliotekininkai, 6,78 – 

valytojos ir kūriko. 2019 m. etatų skaičius nepakito. 

          23 lentelė 

Darbuotojų skaičius 

 
 Darbuotojai Profesionalių bibliotekininkų išsimokslinimas 

Iš viso iš jų 

profesionalūs 

bibliotekininkai 

aukštasis aukštesnysis kitas 

skaičius proc. skaičius proc. skaičius proc. 

SVB 45 37 7 18,9 27 73,0  3 8,1 

VB 21 15 3 20,0 11 73,3 1 6,7 

MF 3 2 1 50 1 50 0 - 

KF 21 20 3 15,0 15 75,0 2 10,0 

 

Rajono bibliotekose iš viso dirbo 45 darbuotojai (2019 12 31), iš jų bibliotekininkų – 37 

(82,2% visų darbuotojų). Su bibliotekiniu išsimokslinimu – 20 (54,0% visų bibliotekininkų). 

2019 metais Viešosios bibliotekos struktūra ir pareigybių sąrašas nesikeitė.  

Bibliotekininkų dirbančių nepilną darbo dieną skaičius: 

 savivaldybės VB – 4; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – nėra 

 kaimo padaliniuose – 18. 

Didžioji dalis kaimo padalinių darbuotojų  82,6% – dirba nepilną darbo dieną. 4 

padaliniai dirba pilnu etatu – Žiežmarių, Rumšiškių, Pravieniškių, Žaslių, 8 padaliniai dirba 0,75 

etatu, 8 padaliniai dirba 0,5 etatu, Dainavos, Talpūnų ir Darsūniškio padaliniai - 0,25 etatu. 
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         6 diagrama 

  

Bibliotekose dirbo 8,1% (3) darbuotojai, turintys aukštąjį bibliotekinį, 45,9% (17) 

darbuotojų, turinčių aukštesnįjį bibliotekinį išsimokslinimą. Iš viso SVB dirba 20 (54,1%) 

darbuotojai, turintys bibliotekinį išsimokslinimą. 27,0% (10) turi aukštesnįjį ne bibliotekinį 

išsimokslinimą, 10,8% (4) turi aukštąjį nebibliotekinį išsimokslinimą, 3 (8,1%) darbuotojai turi 

vidurinį išsimokslinimą. VB dirba profesionalios bibliotekininkės. Žiežmarių padalinyje dirba 1  

bibliotekininkė su aukštesniuoju bibliotekiniu išsimokslinimu, 1 su aukštuoju nebibliotekiniu 

išsimokslinimu.  

 

Darbuotojų kaitos problemos 

 

2019 metais keitėsi darbuotojos Talpūnų ir Kruonio padaliniuose. Išėjus iš darbo Talpūnų 

padalinio bibliotekininkei Rimai Kareckienei (išsimokslinimas aukštasis), jos vietoje 0,25 etatu 

dirba Inga Mikalauskienė su viduriniu išsimokslinimu. Kruonio  padalinio bibliotekininkei  

Eugenijai Arlauskienei išėjus motinystės atostogoms, ją pakeitė Darsūniškio padalinio 

bibliotekininkė Audronė Sirvydienė (0,75etato), Darsūniškio padalinyje liko 0,25 etato. Pagal 

amžių, nuo 50 m. iki 60 m., dirba 16 bibliotekininkių, 60 ir daugiau – 8. Darbuotojų amžius 

senėja, vidurkis – 50 metų. Daugiau negu pusė darbuotojų (64,9%) išdirbę 21 ir daugiau metų, 6 

bibliotekininkės dirba pensinio amžiaus. Trūksta jaunų specialistų su aukštuoju išsimokslinimu. 

 

          24 lentelė 

Bibliotekininkų darbo stažas 2019 m. pabaigoje 

 

Darbuotojų 

skaičius 
Iki 5 m. 5 – 10 m. 10 – 20 m. 20 – 30 m. 30 – 40 m. 

40 m. ir 

daugiau 

37 4 5 4 8 9 7 

 

Sėkmingai atnaujinta darbuotojų kompetencija. Bibliotekininkai dalyvavo KAVB 

informaciniuose seminaruose bei kituose mokymuose.  

 

           

           25 lentelė 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2018 ir 2019m. 

 
 Bibliotekininkų Vartotojų skaičius Lankytojų skaičius Išduotis (fiz. vnt.) 

46% 

27% 

8% 

11% 
8% 

Kaišiadorių viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai pagal 

išsilavinimą 

aukštesn. bibliotek.
aukštesn. nebibliotek.
aukšt. bibliotek.
aukšt. nebibliotek.
kitas
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skaičius 1 bibliotekininkui 1 bibliotekininkui 1 bibliotekininkui 

 

2018 2019 
Skirtu-

mas 
2018 2019 

Pokytis 

(proc.) 

 

2018 2019 
Pokytis 

(proc.) 
2018 2019 

Pokytis 

(proc.) 

VB 16 15 -1 172 188 +9,3 2138 2411 +12,8 2508 2692 +7,3 

MF 2 2 0 261 251 -3,8 4060 4143 +2,0 4420 4356 -1,4 

KF 22 20 -2 137 154 +12,4 2932 3037 +3,6 2739 2962 +8,2 

SVB 40 37 -3 157 173 +10,2 2671 2843 +6,4 2731 2928 +7,2 

 

Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose lyginant su 2018 metais, padaugėjo lankytojų, 

vartotojų ir išduoties skaičius 1 bibliotekininkui todėl, kad sumažėjo bibliotekininkų skaičius, 

padaugėjo vartotojų. 

  

 Antras Viešosios bibliotekos strateginio plano veiklos tikslas – atnaujinti bibliotekų 

tinklo infrastruktūrą, siekiant geresnių sąlygų bibliotekos lankytojams ir darbuotojams 
 

 

I UŽDAVINYS. IŠLAIKYTI IR PLĖSTI  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

INFRASTRUKTŪRĄ. 

 

Patalpų būklė 

 Padalinių patalpų būklė nesikeitė.  Lėšų stygius neleidžia atnaujinti patalpų interjero, 

kompiuterių darbuotojams.  

           26 lentelė 

SVB patalpų būklė 2019 m. 

 
 Avarinės patalpos Remontuotinos patalpos Per metus atlikta remontų 

VB – 1 0 

MF - – - 

KF 1 3 0 

SVB 1 4 0 

 

Viešosios bibliotekos pastato fasadui būtinas atnaujinimas. Gudienos padalinio patalpos 

yra avariniame pastate. Kalvių, Dainavos, Pakertų padaliniuose reikia atlikti einamąjį remontą. 
Kasčiukiškių, Gudienos, Dainavos padaliniai apšildomi krosnimis. Telefonizuoti visi padaliniai, 

naudojamas TELIA ryšis. 

2019 metais Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešąjai bibliotekai skyrė 58 000 Eur. darbams apie 

pastatą atlikti. 

          27 lentelė 

Savivaldybės VB ir padalinių techninis aprūpinimas 

 
 Kompiuteriai Dauginimo 

priemonės iš viso vartotojams darbuotojams 

2018 2019 2018 2019 2018 209 2018 2019 

SVB 136 136 93 93 43 43 26 27 

VB 30 30 12 12 18 18 1 2 

MF 10 10 7 7 3 3 2 2 

KF 96 96 74 74 22 22 23 23 

 

Rajono bibliotekose iš viso yra 136 kompiuteriai. Iš jų: 

 VB – 30, iš jų 12 vartotojams; 

 padaliniuose – 106, iš jų 81 vartotojams. 

Dauginimo priemonių skaičius:  
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 VB – 2; 

 padaliniuose – 25.  

 Kompiuterizuotos visos rajono viešosios bibliotekos.  

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

 VB bendras patalpų plotas 622 m
2
, iš jų naudingas 446 m

2
 

 VB ir padalinių bendras patalpų plotas 3180 m
2
 

 naudingas plotas bibliotekų funkcijoms atlikti 2672 m
2
 

Lentynų apskaita 

 viso fondo lentynų metrų skaičius 3133 

 atviro fondo lentynų metrų skaičius 2873 

 

Finansavimas 

 

Einamosios (paprastos) išlaidos 

 darbo užmokesčiui –436000 Eur.; 

 dokumentų įsigijimui –30430 Eur.; iš jų: 

 periodiniams leidiniams – 4797Eur.; 

 knygoms –25400 Eur.; 

 elektroninei informacijai –0 Eur.; 

 ne elektroniniams leidiniams (kitiems) – 233 Eur.; 

 kitos išlaidos – 64442Eur. 

Kapitalinės išlaidos 

 Kompiuterinei įrangai – 13536 Eur. (LIBIS priežiūrai ir palaikymui); 

 naujiems pastatams, renovacijai – 0 Eur; 

 kitos – nebuvo. 

Pajamos ir finansavimas 

Rajono bibliotekų išlaikymui bei fondų komplektavimui iš valstybės ir rajono biudžeto 

buvo gauta 528633Eur.  

 iš savivaldybės biudžeto – 503000 Eur.; 

 iš valstybės (KM lėšos komplektavimui) – 25633Eur.; 

 steigėjo lėšos dokumentams įsigyti –4797 Eur. ( periodikai) 

Kitų nei steigėjo finansavimas lėšų dalis metiniame biudžete: 

- gautos lėšos už mokamas paslaugas (Skenavimas, kopijavimas, vartotojų pažymėjimai) 

1271,65 Eur.  

- 2019 m. iš VMI gauta 340 Eur. paramos lėšų (2 proc. gyventojų skirtų lėšų Bibliotekai). 

- 2-jų projektų įgyvendinimui gauta LKT dalinis finansavimas 7100 Eur., palyginus  

su 2018 metais 3700 Eur. mažiau. 

- 140,70 Eur. – už makulatūrą. 

- 536,64 Eur. – už knygas vaikams iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“. 

- 165 knygų gauta „Knygų Kalėdų“ akcijos metu 536,64 Eur. sumai. 

              Fizinis asmuo Zūbiškių padaliniui  padovanojo diktofoną. 

           28 lentelė 

    SVB finansavimas 2015 - 2019 m. 

 

Metai 

Iš viso  

(Suma €) 

 

Savivaldybės 

(Suma €) 

 

Valstybės 

(Suma €) 

 

Parama 

(Suma €) 

 

Mokamos 

paslaugos 

(Suma €) 

 

Programų, 

projektų 

lėšos  

(Suma €) 

2015 500207  440373  21689  395  1129  58310  

2016 470970 433276 24252 582 942 11918 

2017 469609 439123 24448 428 1010 4600 

2018 514677 476314 25676 536 1482 10669 

2019 537344 503000 25633 340 1271 7100 
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2019 metais rajono viešųjų bibliotekų išlaikymui iš visų šaltinių buvo gauta 537344€. Iš 

savivaldybės biudžeto buvo gauta 26,7 tūkst. € daugiau negu 2018 metais. 93,6% visų lėšų skyrė 

savivaldybė. Lėšos dokumentams įsigyti sudaro 5,7% (30430 €) išlaidų, darbo užmokesčiui – 

81,1% (436000Eur.). Lyginant su praėjusiais metais išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 142 

tūkst. € arba  (48,6%), dokumentams įsigyti sumažėjo 6478€ (17,5 %). LIBIS priežiūrai ir 

palaikymui panaudota 13,5 tūkst. €.  

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina ES lėšomis finansuotą 

projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“ bei LR kultūros ministerijos investicijų projektą „Bibliotekų 

kompiuterizavimas 2018 m.“ Įgyvendinant projektą, atnaujinta Viešosios bibliotekos ir 

Žiežmarių padalinio kompiuterinė įranga vartotojams, kurios vertė 32 662 eurų. 

 

 
IŠVADOS 

 

Pasiekimai 

 

 Mažėjant gyventojų skaičiui, išliko stabilus bibliotekų tinklas. Rajone veikia 23 

Viešosios bibliotekos padaliniai: 22 kaimo ir 1 miesto (Žiežmarių) biblioteka. 

Vidutiniškai vienai bibliotekai rajone tenka aptarnauti 1240 gyventojų. 
 

 Bibliotekos paslaugomis naudojosi 21,7 proc.  rajono gyventojų. (Lietuvos bibliotekose 

vidutiniškai 20 proc. gyvent.)  2019 metais  bibliotekose užsiregistravo 6409 vartotojai, 

105200 lankytojams buvo išduota 108343 vnt. įvairių dokumentų.  
 

 Bibliotekų fondai per metus buvo papildyti 6695 vnt. dokumentais, 879 pavadinimų. 

Naujai gauti dokumentai sudarė 4,0 proc. viso SVB dokumentų fondo.  Iš valstybės lėšų 

rajono bibliotekų knygų fondo komplektavimui 2019 metais buvo skirta 25633 Eur, t.y. 

43 Eur daugiau negu 2018 metais. 
 

 Vykdant skaitymo skatinimo bei kultūrinę-edukacinę veiklą bibliotekose surengti 746 

renginiai, iš jų 200 dokumentų ir įvairaus meno parodų. Renginiuose apsilankė 12700 

lankytojų. 
 

 Organizuojant renginius bibliotekose buvo bendradarbiaujama su Kaišiadorių rajono 

mokyklomis, Vaikų darželiais, Vaikų dienos centrais, Kultūros centru, Kaišiadorių rajono 

neįgaliųjų centru, Turizmo verslo ir informacijos centru, Kaišiadorių meno mokykla, 

rašytojais ir kitais kūrėjais. 
 

 Dalyvaujant įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose ir programose 2019 m. buvo 

įgyvendinami  Lietuvos Kultūros Tarybos finansuoti 2 projektai. Vykdant projektą 

„Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis“, pastatyti gražūs Knygų nameliai 

Kaišiadoryse ir Žiežmariuose.  

 

 Bibliotekose vyksta įvairūs mokymai: gyventojų kompiuterinio raštingumo, Robotikos 

programavimo, Minecraft ir kiti edukaciniai užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės.  
 

 Vienas mėgstamiausių renginių bibliotekose, skatinantis knygų skaitymą yra 

intelektualus žaidimas ,,Auksinis protas“ Pravieniškių ir Žaslių bibliotekose suburtos 

žaidimo komandos garsina Kaišiadorių kraštą LRT laidose. 
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 Dalyvaujant nacionaliniame projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ vyko gyventojų mokymai  Viešojoje bibliotekoje ir 

padaliniuose. Iš viso 2019 metais skaitmeninio raštingumo apmokyta 677 gyventojai. 

Kaišiadorių viešoji biblioteka buvo paskatinta projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėkos 

raštu - Už indėlį stiprinant savo krašto gyventojų skaitmeninius gebėjimus. 
 

 Stebima reali gyventojų skaitmeninių mokymų bibliotekose abipusė nauda. Prisidedama 

prie gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimo (pagerėjusi gyventojų gyvenimo 

kokybė, padidėjęs bibliotekų lankomumas bei jų vertinimas). Tarptautinė rinkos ir 

žiniasklaidos tyrimų kompanija „Kantar“ Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos užsakymu 2019 m. atliko reprezentatyvų Lietuvos viešųjų bibliotekų tyrimą, 

kuris atskleidė akivaizdų jų indėlį ugdant skaitmeninį raštingumą ir per dešimtmetį 

įvykusius pokyčius šioje srityje.    
 

 Nacionalinės bibliotekos vykdomo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu, Viešojoje 

bibliotekoje ir Žiežmarių padalinyje buvo atnaujinta kompiuterinė įranga vartotojams, 

įrengtas kokybiškas belaidis internetas Wi-Fi patrauklus ne tik jaunimui ir vaikams, bet 

naudojamas ir kitų vartotojų. 
 

 Siekiant pagerinti lankytojų aptarnavimą, Viešojoje bibliotekoje įrengta kompiuterizuota 

Individualaus darbo vieta – nauja paslauga, kuria aktyviai naudojasi studentai. 
 

 Tęsiamas virtualių parodų kūrimas pristatant Kaišiadorių krašto kūrėjus. Parengtos 2 

virtualios parodos: “Jono Aisčio literatūros premijos laureatai”, „Pro metų šakas“ skirta  

rašytojo Stanislovo Abromavičiaus – 75-iui. 
 

 Bibliotekose populiarus LNB tiesioginių internetinių transliacijų ciklas. Bibliotekų 

lankytojai stebėjo 35 internetines tiesiogines vaizdo transliacijas bibliotekose aktualiomis 

temomis iš LNB( Lietuvos nacionalinės bibliotekos).  
 

 Biblioteka kvietė stebėti naujai išrinkto Valstybės vadovo inauguraciją, už tai pareikšta 

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos padėka - Už veiklas, prisidedančias 

prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į Valstybės 

gerovės kūrimą.  
 

 Bibliotekos veiklos efektyvumas priklauso nuo darbuotojų profesionalumo. Kvalifikaciją 

kėlė 37 bibliotekos specialistai. Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėja 

Laura Katelevskienė kartu su Kauno regiono bibliotekų darbuotojais išvyko į 

kvalifikacinę kelionę ,,Nuo Lietuvos iki Suomijos: bibliotekų tarptautinių ryšių 

stiprinimas“. 
 

 Bibliotekų darbuotojai buvo paskatinti premijomis, padėkomis, prizais: 

 2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės ,,Kultūros pumpuras“ nominacija paskirta  

Pakertų  padalinio bibliotekininkei Danguolei Ščiukienei  

 2019m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų Asocijacijos  nominacija - 

,,Bendruomeniškiausia biblioteka“  paskirta Žiežmarių padalinio vyr. bibliotekininkei 

Arinai  Keturkaitei.  

  2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Metų apdovanojimas Diplomas skirtas Žaslių 

žiburiai   komandai  ,,Varsa“ už puikius pasiekimus intelektualiniuose   žaidimuose ir 

Žaslių miestelio vardo garsinimą Lietuvoje skirtas bibliotekininkei Onutei Karvelienei. 



41 

 

 2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Metų apdovanojimas Diplomas  Darbščioji 

bitutė  už sertifikuoto šakočio kepimo edukacijas rajono,  Lietuvos ir užsienio 

lankytojams – bibliotekininkei Onutei  Raudeliūnienei. 
 

 Padidėjo  bibliotekų darbuotojų darbo užmokestis 2018 m. 3,4 procento, 2019 m. 10 

procentų. 

Problemos 

 

 Darbuotojų kompiuteriai pasenę, dėl lėšų stokos per lėtai atnaujinami, tai kelia grėsmę 

tiesioginėms bibliotekos funkcijoms.  

 Mažėjantis gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, poreikis skaityti, didėjanti priklausomybė 

nuo IT ir kompiuterinių žaidimų, mažina skaitymo patrauklumą, lemia šių vartotojų 

grupių lankomumo mažėjimą. 
 

 Bibliotekų atvirumą ir patrauklumą lankytojams apsunkino kaimo teritorinių padalinių – 

bibliotekų nepilni etatai. Iš 23 kaimo teritorinių padalinių - bibliotekų 18 padalinių dirbo 

nepilnu etatu.  Tik 4 kaimo teritoriniai padaliniai - bibliotekos (Rumšiškių, Pravieniškių, 

Žaslių ir Žiežmarių) dirba pilnu etatu. 

 

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą 

 
 

 Optimizuoti kaimo bibliotekų tinklą, atokesnių vietovių gyventojus aptarnauti bibliobusu. 
 

 Stiprinti gyventojų ir darbuotojų informacinių gebėjimų ugdymą. 
 

 Renovuoti Viešosios bibliotekos Stasiūnų, Rumšiškių, Tauckūnų, Kalvių, Dovainonių 

kaimo padalinius.  

 

 Centralizuotai atnaujinti pasenusią bibliotekų IT įrangą bibliotekininkams. 

 

 Gerinti padalinių  infrastruktūrines sąlygas bibliotekų  lankytojams ir darbuotojams. 


