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 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V- 5 

 

ĮVADAS 
 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau viešoji biblioteka) ir 23 

struktūriniai padaliniai, šalyje paskelbto visuotinio karantino metu, nenutrūkstamai teikė rajono 

bendruomenei kultūros, informacijos, mokymosi žinias bei turiningo laisvalaikio paslaugas ir 

ženkliai prisidėjo prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. 

2020 metai bibliotekoms buvo ypatingi, teko priimti šalyje paskelbto karantino iššūkį, 

persiorientuoti dirbti naujomis sąlygomis. Bibliotekos vykdė bekontaktį vartotojų aptarnavimą, 

knygas užsakant  telefonu arba internetu, o grąžinat į Knygų grąžinimo įrenginį. Keitėsi 

bibliotekų veikla, atsirado naujų virtualių paslaugų. Į internetinę erdvę persikėlė knygų 

pristatymai, paskaitos, skaitymo akcijos, edukacijos, viktorinos, parodos, skaitmeninio 

raštingumo mokymai. Naujos veiklos tapo pasiekiamos ne tik bibliotekos vartotojams, bet ir 

visiems gyventojams. Viešoji biblioteka ir padaliniai  aktyviai panaudojo socialinių tinklų 

platformą naujos informacijos skelbimui, edukacijų pristatymui, virtualių parodų reklamavimui, 

skaitmeninio raštingumo mokymams. Bibliotekų specialistai parengė atsakymus į dažniausiai 

šiandienos sąlygomis užduodamus klausimus „Kaip užsakyti knygas internetu?“, „ Kaip pratęsti 

knygos grąžinimo terminą?“, pateikė nuorodas į Lietuvos ir pasaulio elektronines bibliotekas, 

kūrė ir skleidė įvairų skaitmeninį turinį (filmus, virtualias parodas, kraštotyrines rubrikas 

„Kaišiadoriečiai kuria“, „Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones“), vykdė akciją 

„Karantinas. Esu namuose“, kurios metu kvietė bendruomenę, mokyklas dalintis teigiamomis 

emocijomis, įsimintinomis akimirkomis iš karantino laikotarpio.  

Viešoji biblioteka karantino laikotarpiu prisidėjo prie Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos ir viešųjų bibliotekų akcijos 3D spausdintuvais kurti apsauginius veido 

skydelius  ir juos dovanoti sveikatos apsaugos darbuotojams. Akcijos metu pagaminta 170 

apsauginių skydelių. 

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 sėkmingai įgyvendino 

LKT dalinai finansuotą projektą „Laiko iššūkiai“ (11300 Eur), kurio tikslas – plėsti ir 

skaitmeninti bibliotekos siūlomas paslaugas pritaikytas įvairioms amžiaus grupėms.

 Įgyvendinant projektą „Laiko iššūkiai“, Viešoji  biblioteka lankytojams pasiūlė naujas 

paslaugas – kūrybines kino dirbtuves, edukacinius užsiėmimus 0-3 metų vaikams su mamomis ir 

4-7 m. vaikams, virtualias edukacijas minėtoms amžiaus grupėms, tiesiogines renginių 

(edukacijų, seminarų, knygų pristatymų) transliacijas. Siekiant paminėti Kaišiadorių vardo 

paminėjimo 430-ąsias metines, kūrybinių dirbtuvių metu režisieriai kartu su projekto dalyviais 

sukūrė du trumpametražius dokumentinius filmus „Mano miestui – 430!“ (5,9 tūkst. peržiūrų), 

„Mano miestas Kaišiadorys. 1590–2020 m.“ (4,9 tūkst. peržiūrų). Projekto veiklos buvo 

filmuojamos profesionalų komandos „Auvision“.  Parengti kokybiški video siužetai patalpinti 

Kaišiadorių viešosios bibliotekos YouTube kanale, socialiniame tinklapyje „Facebook“, 

internetinėje svetainėje bei projekto partnerių sklaidos kanaluose sulaukė didelio vartotojų 

susidomėjimo. 
Viešoji biblioteka kartu su 7 kitų savivaldybių viešosiomis bibliotekomis aktyviai 

dalyvavo Šeimos santykių instituto inicijuotame projekte „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: 

kurkime bendravimą be smurto!“. Projekto tikslas – prisidėti prie smurto artimoje aplinkoje 

mažinimo ir nepakankamo smurtiniam elgesiui ugdymo. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje vyko 6 praktiniai, įgūdžių lavinimo seminarai suaugusiesiems ir vaikams, 

kuriuos vedė Šeimos santykių instituto lektoriai. Seminarai organizuoti nuotoliniu būdu, per 

komunikacijos platformą Zoom. (50 dalyvių). 
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Viešoji biblioteka  dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) kartu su 

kitomis apskričių viešosiomis bibliotekomis ir Lietuvos aklųjų bibliotekos projekte „Autizmui 

draugiškų bibliotekų tinklo diegimas Lietuvoje 2020 m.“, kurį finansuoja LR Kultūros 

ministerija. Viešosios bibliotekos duris papuošė išskirtinis ženklas  - spalvota dėlionė 

„Biblioteka visiems“.  Parengta vaizdinė socialinė istorija ir plakatas padės šiems lankytojams 

pasiruošti vizitui į biblioteką. Gautas „Sensorinio gesintuvo“ komplektas, tobulinamos 

darbuotojų kompetencijos bendraujant su Autizmo spektro, kalbos, komunikacijos ir elgesio 

sutrikimų turinčiais lankytojais.  

Bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąja  biblioteka,  organizuota kino filmo 

„Ypatingieji“ peržiūra Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Tarpininkaujant filmas rodytas ir 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje. Iš viso filmo peržiūrose dalyvavo per 40 asmenų. 

Viešoji biblioteka tęsia dalyvavimą Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

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

skaitmeninė bendruomenė” (toliau –projektas „Prisijungusi Lietuva“). 2020 metais atnaujinta 10 

Viešosios bibliotekos padalinių viešosios prieigos infrastruktūra – gauta nauja kompiuterinė 

įranga, daugiafunkciniai įrenginiai, projektoriai, kokybiškas internetas. 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. 2020 metais mokymus 

„Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ 46 grupėse baigė 509 gyventojai. 

Nuotolinio mokymo paslauga  pasinaudojo 193 gyventojai. Iš viso 2020 metais skaitmeninio 

raštingumo apmokyti ir konsultuoti 2051 gyventojas.  

 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, 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 2020“. Vasaros skaitymų akcijoje dalyvavo 317 vaikų, perskaitė 

1481 knygą. Viešoji biblioteka ir padaliniai aktyviai dalyvavo akcijose Saugesnio interneto, 

„Senjorų dienos internete“,  Nacionalinės Bibliotekų savaitės renginiuose, Metų knygos 

rinkimuose, Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginiuose. 2020 metais Viešoji biblioteka ir 

padaliniai surengė 553 renginius, iš jų 170 vaizdinių renginių. 

Viešoji biblioteka parengė 3 virtualias parodas „430 skaitančių kaišiadoriečių“, „Antanas 

Baranauskas. Rumšiškės“, „Kaišiadorių krašto padavimai, legendos, vietovardžiai“. 

Pagerėjo bibliotekų aprūpinimas naujomis knygomis ir kitais dokumentais. Iš Kultūros 

ministerijos ir už papildomai gautas valstybės lėšas bei Savivaldybės skirtas lėšas periodinių 

leidinių užsakymui, įsigyta 8543 fiz. vnt. naujų dokumentų už 51,2 tūkst. Eur. (20,8 tūkst. 

daugiau negu 2019 m.) 

2020 metais vartotojų aptarnavimas knyga bei kultūrinių ir informacinių poreikių 

tenkinimas karantino sąlygomis tapo iššūkiu bibliotekoms, pagrindiniai rodikliai lyginant su 

2019 metais mažėjo. Savivaldybės viešosiose bibliotekose užsiregistravo 5249 vartotojai (147 

mažiau negu 2019 m.), ženkliai sumažėjo fizinių apsilankymų skaičius ( nuo 105,2 tūks. 2019 m. 

iki 71,3 tūkst. 2020 m.) Skaitymas gyventojams išliko prioritetu, išduota 890,4 tūks. fiz. vnt. 

dokumentų, 17,8 proc. mažiau negu 2019 m.. Dėl karantino sąlygų, sumažėjus fizinių 

apsilankymų bibliotekose skaičiui, ženkliai padidėjo virtualių apsilankymų skaičius (nuo 6,2 

tūkst. 2019 m. iki 44,2 tūkst. 2020 m.).  

Karantino laikotarpyje ypač išryškėjo poreikis gerinti darbuotojų technologinį 

pasirengimą nuotoliniams mokymams bei nuotolinei komunikacijai organizuoti. 38 

bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, seminaruose, 

mokymuose, konferencijose. 



5 

 

Sėkminga bibliotekų veikla neįmanoma be jų kaitos. Viešoji biblioteka greitai ir 

kūrybiškai prisitaikė prie sudėtingų darbo sąlygų karantino metu, ėmėsi naujų užduočių – 

persiorientavo paslaugas teikti nuotoliniu būdu, kūrė ir skleidė skaitmeninį turinį, prisidėjo prie 

svarbių socialinių iniciatyvų. 

Kaišiadorių viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už 

bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir padedant savo 

bendruomenės nariams jaustis saugesniais internetinėje erdvėje. 
Kaišiadorių viešajai bibliotekai pareikšta projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėka už 

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

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

 Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos surengtame jaunųjų bibliotekos darbuotojų 

konkurse „O kaip pasikeisime per ateinančius 20 metų“, Kaišiadorių viešosios bibliotekos 

edukacinių programų vadovės Evelinos Senkevičiūtės vizija Facebook lankytojų pripažinta 

įspūdingiausia. 

  

Tikslai ir uždaviniai: 

01. Tikslas – sudaryti sąlygas informacinių paslaugų plėtrai, literatūros sklaidai bei 

ugdyti gyventojų informacinius gebėjimus.  

Uždaviniai: 

01.01. Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą, 

atitinkantį bendruomenės poreikius. 

01.02. Skatinti informacinės visuomenės plėtrą. 

01.03. Gerinti paslaugų kokybę, plečiant jų asortimentą, sudarant lygias prieigos prie 

informacijos galimybes visiems gyventojams, ugdant gyventojų informacinį raštingumą. 

01.04. Rengti literatūros sklaidos renginius bibliotekose. 

01.05. Dalyvauti regioninėse, respublikinės  arba tarptautiniu būdu remiamose kultūros 

programose ir projektuose. 

01.06. Stiprinti bibliotekos įvaizdį, kurti naujovišką biblioteką. 

01.07. Skatinti ir ugdyti darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją. 

01.08. Administruoti bibliotekų veiklą. 

 

02. Tikslas – atnaujinti bibliotekų tinklo infrastruktūrą, siekiant geresnių sąlygų 

bibliotekos lankytojams ir darbuotojams. 

Uždaviniai: 

02.01. Išlaikyti ir plėsti  viešosios bibliotekos infrastruktūrą. 

 

 

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 
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I. BIBLIOTEKOS TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

  

 Bibliotekų tinklas 

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 

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 1216 rajono 

gyventojų. 1000 gyventojų tenka 0,8 bibliotekos.  

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 44,4. Iš jų: 31,0 etato – 

profesionalūs bibliotekininkai, 4,0 – kvalifikuoti specialistai ir 9,4 – techninis personalas.  

Viešojoje bibliotekoje 21,0 etato. Iš jų: 15,0 – profesionalūs bibliotekininkai, 4,0 – 

kvalifikuoti specialistai, 2,0 – techniniai darbuotojai.  

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

Kaimo padaliniuose 20,78 etato. Iš jų: 14,0 – profesionalūs bibliotekininkai, 6,78 – 

valytojos ir kūriko. 2020 metais etatų skaičius vienu sumažėjo. Pagal 2019 m. priimtą 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimą nuo 2020 metų rugpjūčio 1 dienos trisdešimt 

vienos biudžetinės įstaigos, tame tarpe ir Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, 

buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai. Centralizavus Kaišiadorių rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų buhalteriją, Viešosios bibliotekos buhalterio etatas perkeltas į Centralizuotą 

buhalteriją. 

 

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 

tik sekmadienį. 

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 vartotojus aptarnavo 253 dienas, o kaimo padaliniai 

vidutiniškai 185 darbo dienas. Karantino metu Viešoji biblioteka ir padaliniai šeštadieniais ir 

sekmadieniais nedirbo. 

Viešoji biblioteka yra patogioje vietoje – Kaišiadorių miesto centre, biblioteka 

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

 

Nestacionarus gyventojų aptarnavimas 
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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, socialiniai darbuotojai. SVB knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų, išduoties 

rodikliai, palyginus su 2019 m padidėjo. Įvedus karantiną, padaugėjo vartotojų, kuriems buvo 

knygos nešamos į namus.  2020 m. nestacionarinio aptarnavimo paslauga naudojosi 93 

vartotojai. Iš viso bibliotekose yra 72 knygnešiai. Tokių vartotojų, kuriems knygos nešamos į 

namus, kiekviena biblioteka turi po 3–5, išduota 1796 fiz. vnt. Vidutiniškai kiekvienas vartotojas 

perskaitė 19 knygų bei periodinių leidinių.  

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Senyvo amžiaus ir neįgaliųjų gyventojų rajone yra 2980, iš jų 170 neįgalių vaikų. 

Bibliotekų paslaugomis naudojasi 162 neįgalūs gyventojai ir 827 pensininkai. Daugelis 

pensininkų ateina patys į biblioteką, yra aktyvūs jos lankytojai.  

Patalpos  pritaikytos  žmonėms su negalia yra Viešojoje bibliotekoje, renovuotose 

Neprėkštos, Žiežmarių bibliotekose. 2020 metais pandusai neįgaliesiems įrengti Tauckūnų, 

Talpūnų ir Antakalnio padaliniuose. Kitų bibliotekų neįgalius žmones pagal poreikius aplanko 

pačios bibliotekininkės.  

Vilūnų Dienos centro gyventojai dalyvavo Vilūnų bibliotekoje skaitmeninio raštingumo 

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

skaitmeninė bendruomenė“ programą.  

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. 

 

II. BENDROJI VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA  

 

Gyventojų sutelkimas bibliotekose.  

Kaišiadorių rajono teritoriją sudaro 1087 km
2
. 2021 m. sausio 1 d. Statistikos 

departamento duomenimis rajone gyveno 29188 gyventojai. Gyventojų tankumas viename kv. 

kilometre 32,7 žmonės. 95,3% rajono gyventojų – lietuviai. Kaime gyvena 59%, mieste – 41% 

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

mažėjimą. Per metus sumažėjo 338 gyventojais.      

        
 

1 diagrama. Rajono gyventojų skaičius 2021 m. sausio 1 d. 
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VB mikrorajoną sudaro 8026 gyventojai, Žiežmarių miesto padalinio mikrorajoną sudaro 

4000 gyventojų, kaimuose gyvena 17162 gyventojai.  

Rajono viešųjų bibliotekų paslaugomis naudojosi 6409 vartotojai – 20,4% rajono 

gyventojų. Palyginus su praeitais metais bibliotekose buvo užregistruota 445 vartotojais arba 

6,9% mažiau.  

Kiekvienam kaimo padaliniui vidutiniškai tenka aptarnauti po 780 rajono gyventojų, o 

kiekvienai bibliotekai iš viso tenka aptarnauti 1216 gyventojų.  

2020 metais Viešojoje bibliotekoje užsiregistravo 371vartotojais mažiau, Žiežmarių 

padalinyje sumažėjo 9 vartotojais, kaimo padaliniuose sumažėjo 65 vartotojais. 

Gyventojų sutelkimo procentas rajone 20,4%, palyginus su 2019 m. sumažėjo   1,3%: 

 VB – 30,6%, palyginus su 2019 m. sumažėjo 4,7%; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 12,3%, palyginus su 2019 m. sumažėjo 0,4%; 

 kaimo padaliniuose – 17,6%, palyginus su 2019 m. padidėjo 0,1%. 

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 33,6%,  Neprėkštos 

27,1%, šių padalinių mažas gyventojų skaičius, ir gyvenvietės kompaktiškos.  

Mažiausi vartotojų sutelkimo rodikliai: Dainavos padalinyje 9,1, Gudienos padalinyje 

10,4%; Dovainonių padalinyje 11,7, Rumšiškių padalinyje 12,7%,  Žiežmarių padalinyje 12,3%.  

Dainavos padalinys atviras gyventojams tik du pusdienius, bibliotekininkė dirba 0,25 etatu, todėl 

gyventojams yra menkai prieinama. 2021 metais planuojama Dainavos biblioteką uždaryti. 

Gudienos padalinio aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičius didelis (1610). 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. Dovainonių, Rumšiškių, 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 – 6013; kaime – 780. 

 

Registruoti vartotojai. 

 

Savivaldybės bibliotekose iš viso sutelkta 5964 vartotojai, iš jų 1849 vaikai: 

 VB –2452, iš jų 630 vaikų; 

 Miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 493, iš jų 224 vaikai; 

 Kaimo padaliniuose – 3019, iš jų 995 vaikai.  

 
2 diagrama Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų kaita 2016 - 2020 metais 
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Nuo 2016m. SVB vartotojų skaičius sumažėjo 896. SVB 1000 savaivaldybės gyventojų 

teko 204 registruotų paslaugų vartotojų.  

 

 1 lentelė 

2020 m. SVB registruotų vartotojų, aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius ir jų 

sutelktumas bibliotekose 2019-2020 m. (procentais) 

Eil. 

Nr. 

Padalinys 

 

Aptarnaujamų 

gyventojų 

skaičius 

 

Vartotojų skaičius Gyventojų 

sutelktumas %  

Iš viso 

Iš to skaičiaus 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

užregistruoti 

vartotojai 
2019 2020 

1. Antakalnis 674 116 96 20 17,5 17,2 

2. Dainava 308 28 26 2 14,1 9,1 

3. Darsūniškis 460 106 92 14 23,1 23,0 

4. Dovainonys 982 115 107 8 13,3 11,7 

5. Gudiena 1610 168 152 16 9,9 10,4 

6. Kalviai 464 97 94 3 20,5 20,9 

7. Kasčiukiškės 491 98 90 8 21,1 20,0 

8. Kruonis 1153 189 124 65 18,0 16,4 

9. Mikalaučiškės 549 106 99 7 19,2 19,3 

10. Neprėkšta 258 70 67 3 29,6 27,1 

11. Pakertai 1100 165 142 23 13,7 15,0 

12. Palomenė 479 161 141 20 31,5 33,6 

13. Paparčiai 417 157 124 33 28,1 37,6 

14. Pravieniškės 1349 236 180 56 18,4 17,5 

15. Rumšiškės 2256 287 268 19 12,7 12,7 

16. Stasiūnai 1047 180 163 17 19,1 17,2 

17. Talpūnai 569 88 82 6 17,3 15,5 

18. Tauckūnai 730 118 109 9 15,0 16,2 

19. Varkalės 411 96 88 8 22,9 23,4 

20. Vilūnai 501 102 94 8 19,5 20,4 

21. Zūbiškės 397 127 123 4 32,0 32,0 

22. Žasliai 957 209 172 37 21,8 21,8 

 Kaimo filialuose: 17162 3019 2633 389 17,5 17,6 

23. Žiežmariai 4000 493 376 117 12,7 12,3 

24. Viešoji biblioteka 8026 2452 2240 212 35,3 30,6 

 SVB 29188 5964 5249 715 21,7 20,4 

 

SVB 2020 metais užsiregistravo 5964 vartotojai, 5249 persiregistravo, o 715 

užsiregistravo naujai. Palyginus su 2019 metais, naujai užsiregistravusių vartotojų sumažėjo  

298.   

 2020 metais padaliniuose  sutelkta 65 vartotojais mažiau. Iš 23 padalinių vartotojų 

skaičius sumažėjo 18,  5 padaliniuose padaugėjo. Vartotojų skaičius bibliotekose mažėjo dėl 

Covid 19 pandemijos.  

Bibliotekų skaičius kuriose yra: 

 iki 100 skaitytojų – 6 

 101 – 200 skaitytojų – 13; 

 201 – 300 skaitytojų – 3; 

 301 – 400 skaitytojų – 0; 

 401 – 500 skaitytojų –1(Žiežmariai); 

 501 ir daugiau – 1(VB ). 

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

Kiekvienas padalinys vidutiniškai aptarnauja po 153 vartotojus. 
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 2 lentelė 

 2019 – 2020 m. SVB vartotojų sudėtis (skaičiais ir procentais) 

Vartotojų sudėtis 

VB MP KP SVB 

2019 m. 2020 m. 2019m. 
2020 

m. 

2019 

m. 
2020 m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Vaikai 741 

26,2% 

630 

25,7% 

255 

50,8% 

224 

45,4% 

1058 

34,3% 

995 

33,0% 

2054 

32,0 

1849 

31,0% 

IX–XII klasių 

moksleiviai 
147 

5,2% 

135 

5,5% 

31 

6,2% 

26 

5,3% 

190 

6,2% 

165 

5,5% 

368 

5,7% 

326 

5,5% 

Besimokantys kitose 

mokymo įstaigose 
167 

5,9% 

117 

4,8% 

21 

4,2% 

24 

4,9% 

115 

3,7% 

105 

3,5% 

303 

4,7% 

246 

4,1% 

Dirbantieji 
1202 

45,6% 

1237 

50,4% 

89 

17,7% 

137 

27,8% 

946 

30,7% 

943 

31,2% 

2237 

34,9 

2317 

38,8% 

Bedarbiai 
226 

8,0% 

97 

4,0% 

35 

7,0% 

22 

4,5% 

240 

7,8% 

212 

7,0% 

501 

7,8% 

331 

5,5% 

Pensininkai 340 

12,0% 

236 

9,6% 

71 

14,1% 

60 

12,2% 

535 

17,3 

599 

19,8% 

781 

12,2% 

895 

15,0 % 

Viso vartotojų 2823 2452 502 493 3084 3019 6409 5964 

 

Savivaldybės viešosiose bibliotekose padaugėjo vartotojų dirbančiųjų,  kitų grupių 

vartotojų sumažėjo. Viešojoje bibliotekoje padaugėjo moksleivių ir dirbančiųjų, sumažėjo vaikų, 

besimokančių kitose įstaigose, bedarbių, pensininkų vartotojų. Aktyviausi vartotojai – studentai, 

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

dirbančios, tiek nedirbančios. Kaimo padaliniuose iš 3019 skaitančiųjų didžiausią dalį sudaro 

dirbantieji (31,2 %) ir vaikai (33,0%), pensininkai sudaro (19,8% ), bedarbiai – 7,0%,  

besimokantys kitose mokymo įstaigose – 3,5%. Didžiausią vartotojų grupę rajono viešosiose 

bibliotekose sudaro vaikai 31,0% ir dirbantieji – 38,8%. 

 

Fiziniai apsilankymai.       

 Vartotojų apsilankymų skaičius iš savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 71255, 

33945 apsilankymų kartų mažiau negu 2019 m.; 

 vartotojų apsilankymų skaičius savivaldybės VB – 19647, 16521 apsilankymų 

kartų mažiau negu 2019 m.; 

 vartotojų apsilankymų skaičius miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 7209, 1077 

apsilankymų kartų mažiau negu 2019 m.; 

 vartotojų apsilankymų skaičius kaimo padaliniuose –44399, 16437 apsilankymų 

kartų mažiau negu 2019 m. 

 

 3 lentelė 

Bibliotekų lankytojų skaičius 2019- 2020 m. 

 Lankytojų skaičius Skirtumas Prieaugis/ 

kritimas % 

Lankomumas 

2019 m. 2020 m.   2019 m. 2020 m. 

VB 36168 19647 -16521 -45,7 12,8 8,0 

MF 8286 7209 -1077 -13,0 16,5 14,6 

KF 60746 44399 -16437 -26,9 19,7 14,7 

SVB 105200 71255 -33945 -32,3 16,4 11,9 

 



11 

 

Bendras SVB vartotojų apsilankymų skaičius sumažėjo 33945 kartus (32,3%). VB 

lankytojų skaičius sumažėjo 45,7%. Viešosios bibliotekos lankytojų padaugėjimui turėjo įtakos 

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

Žiežmarių filiale lankytojų skaičius sumažėjo  – 13,0%. Kaimo padaliniuose apsilankymų 

skaičius lyginant su praeitais metais sumažėjo 26,9%. Įvedus šalyje karantiną vartotojų fizinių 

apsilankymų  skaičius sumažėjo, tačiau 37927 padidėjo virtualių apsilankymų skaičius. 27,6% 

visų lankytojų sudaro interneto lankytojai.  

1000 gyventojų teko 2441 apsilankymai.  

Lankomumas 

Bendras lankomumo rodiklis savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjęs 4,5 kartais: 

 bendras lankomumo rodiklis – 11,9; 4,5 karto mažesnis  negu 2019 metais; 

 savivaldybės VB –8,0; 4,8 kartais mažesnis negu 2019 metais; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 16,5; 0,9 karto didesnis negu 2019 metais; 

 kaimo padaliniuose– 14,7; 5,0 karto mažesnis negu 2019 metais. 

 

III. DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 
 

Dėl Covid-19 pandemijos Lietuvoje dokumentai bibliotekose buvo išduodami 

bekontakčiu būdu, dėl to lankytojai stengėsi pasiimti daugiau dokumentų bei rečiau lankytis. 

Dokumentai  lankytojams buvo keičiami išdavimo punktuose prie bibliotekų įėjimų. Grąžinti 

dokumentai buvo karantinuojami. 

Savivaldybės viešosiose bibliotekose literatūros išduotis sumažėjo 19305 fiz. vnt. – 

17,8%. Viešojoje bibliotekoje spaudinių išduotis sumažėjo 8543fiz. vnt. – 21,2%, Žiežmariuose 

išduotis sumažėjo 1009 fiz. vnt. 11,6%, kaimo padaliniuose išduotis sumažėjo 9753 fiz. vnt. 

16,5%.  

 Iš viso SVB išduota dokumentų –89038 fiz. vnt., 17,8 % mažiau negu 2019m.; 

 Savivaldybės VB – 31834 fiz. vnt; 21,2 % mažiau negu 2019m.; 

 Miesto padalinyje (Žiežmariuose) –7704 fiz. vnt.; 11,6 % mažiau negu 2019m.; 

 Kaimo padaliniuose – 49500fiz. vnt.;  16,5 %  mažiau negu 2019m. 

Vidutiniškai viename kaimo padalinyje išduota 2250 fiz. vnt. dokumentų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 diagrama. Šakinės, grožinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis SVB 2020 m. 

 

Didžiausią SVB išduotiems dalį sudaro grožinė literatūra – 64,0 proc., periodiniai 

leidiniai –25,0 proc., šakinė literatūra – 11,0 proc.  

4 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 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

VB 40377 31834 40377 23804 68,2 74,8 12852 8030 31,8 25,2 

 

11% 

64% 

25% 

Šakinė lit.

Grožinė lit.

Periodika
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MF 8713 7704 8713 7341 91,8 95,3 713 363 8,9 4,7 

KF 59253 49500 59253 39177 69,1 79,1 18282 10323 30,9 20,9 

SVB 108343 89038 108343 70322 70,6 79,0 31847 18716 29,4 21,0 

 

SVB į namus išduotis sudaro 79,0%, išduotis vietoje – 21,0%. Viešojoje bibliotekoje 

išduotis į namus sudaro 74,8%, išduotis vietoje (25,2%), į namus neišduodami informaciniai ir 

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

išduodama į namus (79,1%), 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 2019 metais, padidėjo 8,4 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. 2020 metais juo pasinaudojo 1079 vartotojai, 484 

vartotojais daugiau negu 2019 metais. 

          5 lentelė 

Grožinės literatūros išduotis (fiz. vnt. ir proc.) 2019 ir 2020 metais (su periodika) 

 2019 m. 2020m. 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 62397 57,6 56637 63,6 

VB 21476 53,2 18942 59,5 

MP 6290 72,2 5632 73,1 

KP 34631 58,4 32063 64,8 

 

Grožinės literatūros vartotojams išduota SVB lyginant su 2019 metais mažiau 5760 fiz. 

vnt.%, kaimo padaliniuose mažiau 2568 fiz. vnt., Viešojoje bibliotekoje grožinės literatūros 

išduotis sumažėjo 2534 fiz. vnt.,  Žiežmarių padalinyje grožinės literatūros išduotis sumažėjo 

658 fiz. vnt. Grožinės literatūros išduoties skaičius mažėjo dėl sumažėjusios bendros išduoties. 

Tarp skaitomiausių grožinės literatūros kūrinių dominuoja nuotykinė literatūra, meilės romanai. 

Dokumentų išduotis nuolat mažėja. Tai lemia įvairios priežastys: sumažėjo 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 63,6 %. 

Tarp lietuvių autorių skaitomiausia knyga – Petro imperatorė / Kristina Sabaliauskaitė. 

Tarp skaitomiausių autorių galima paminėti – I. Buivydaitės, J. Baltušio,  L. Vincės, R. Sabo, G. 

Viliūnės knygas. 

Tarp skaitomiausių užsienio grožinės literatūros autorių pirmauja D. Avuotina, K. 

Hughes, K. Hannah, A. Dilvar, Tatiana de Rosnay. 

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

žmonių gyvenimą, keliones, psichologinės knygos. Tarp skaitomiausių šių rašytojų knygos: Dėl 

mūsų likimo ir žvaigždės kaltos/ John Green, Berniukas milijardierius/ David Walliams, Jeff 

Kinney Nevykėlio dienoraštis/David Walliams, Jeff Kinney, Pašėlusi močiutė ir  sėkmę  nešantis  

šuo/ Kita Mitchell,  Degantis tiltas/ John Flanagan, Hester Hilo paslaptis/ Kristina Ohlsson. 

 Tarp lietuvių autorių populiarios Kristinos Gudonytės,  Tomo Dirgėlos, Ginos Viliūnės 

knygos. 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. Jaunimas vis dažniau knygas skaito 

internete. 
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          6 lentelė 

Šakinės literatūros išduotis be periodikos ( fiz. vnt. ir proc.) 2019 ir 2020 metais 

 2019 m. 2020 m. 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

SVB 10713 9,9 9734 10,9 

VB 4133 10,2 3403 10,7 

MP 1032 11,8 1042 14,2 

KP 5548 9,4 5239 10,6 

 

SVB šakinės literatūros vartotojams išduota lyginant su 2019 metais 979 fiz. vnt. mažiau. 

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. 

          7 lentelė 

Periodikos išduotis ( fiz. vnt. ir proc.) 2019 ir 2020 metais 

 2019 m. 2020 m. 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

Fiz. vnt. % nuo bendros 

išduoties 

SVB 35233 32,5 22667 25,5 

VB 14768 36,6 9489 29,8 

MF 1391 16,0 980 12,7 

KF 19074 32,2 12198 24,6 
 

25,5% visos SVB spaudinių išduoties sudaro periodiniai leidiniai. Vidutiniškai 1 kaimo 

padalinys gavo 4-5 pav. periodinių leidinių, Viešajai bibliotekai užprenumeruota 26 pavadinimų 

periodiniai leidiniai, Žiežmariai gavo 16 pavadinimų periodinių leidinių. 

VB skaitykloje periodika sudaro 29,8% visos VB išduoties, Žiežmariuose – 12,7%, o 

kaimo padaliniuose  24,6%. 7,7% 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. Periodinę 

spaudą bibliotekose skaito tik vyresnio amžiaus vartotojai.  
   
Skaitomumas 

 bendras skaitomumo rodiklis – 14,9 16,9 (2019m. – 16,9);  

 savivaldybės VB – 13,0 (2019 m. – 14,3); 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 15,6 (2019 m. – 17,4); 

 kaimo padaliniuose – 16,4 (2019 m. – 19,2). 

SVB vienas vartotojas vidutiniškai perskaitė 14,9 vnt. t. y. 2 fiz. vnt. mažiau negu 2019 

metais, VB vienas vartotojas vidutiniškai perskaitė po 13,0 fiz. vnt. (1,3 fiz. vnt. mažiau negu 

2019m.), Žiežmariuose – 15,6 fiz. vnt. – 1,8 fiz. vnt. mažiau, kaimo padaliniuose skaitomumas 

sumažėjo 2,8 fiz. vnt. Vienas padalinys vidutiniškai išdavė 2487 fiz. vnt. dokumentų (448 fiz. 

vnt. mažiau negu 2019m).  
 

TBA paslauga 

 išsiųsta užsakymų –47, (2019 m. – 35); 

 gauta dokumentų –40, (2019 m. –27); 

 gauta užsakymų – nebuvo; 

 išsiųsta dokumentų – nebuvo; 

 neigiamų atsakymų skaičius – 7, (2019 m. – 8). 
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TBA paslaugomis naudojosi 20 Kaišiadorių viešosios bibliotekos ir Žiežmarių padalinio 

vartotojų. Iš viso išsiųsta 47 užsakymai, gauta 40.  Iš užsakytų dokumentų gauta 34 originalai ir 

6 kopijos. Neigiamų atsakymų (7) priežastys buvo: nėra – 1, naudotis tik skaitykloje – 6. 

Daugiausia užsakyta psichologijos (6), technikos (5) ir visuomenės mokslų literatūros (25). TBA 

paslaugomis daugiausia naudojasi studentai ir studentai neakivaizdininkai.  

       

IV. KULTŪRINĖS EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

 

Bendroji renginių charakteristika 

2020 metais rajono bibliotekos savo kultūrinę veiklą siejo su Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiu, poeto Pauliaus Širvio 100- osiomis gimimo metinėmis, Čiunės Sugiharos 

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, 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 2020“, kurios metu vaikams vyko edukaciniai užsiėmimai, judrieji 

žaidimai, viktorinos, kūrybines dirbtuvės, knygų skaitymo popietės ir kt. Viešoji biblioteka ir 

padaliniai aktyviai dalyvavo akcijose Saugesnio interneto, „Senjorų dienos internete“, 

Nacionalinės Bibliotekų savaitės renginiuose, Metų knygos rinkimuose, Šiaurės šalių bibliotekos 

savaitės renginiuose.  

 Renginiuose apsilankė 8876 lankytojai, VB renginiuose apsilankė 2222 lankytojai, t.y. 

11,3% visų lankytojų. 

           7 lentelė 

 Bibliotekos organizuotų 2019 ir 2020 metais renginių skaičius 

 
Viso renginių 

Iš jų 

kompleksiniai žodiniai vaizdiniai vaikams 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

SVB 746 553 175 104 371 279 200 170 303 213 

VB 149 129 11 9 92 78 46 42 64 48 

MP 95 84 40 10 25 45 30 29 58 61 

KP 502 340 124 85 254 156 124 99 181 104 

 

Rajono bibliotekose 2020 m. buvo surengta 553 renginiai (vidutiniškai po 23 renginus 1 

bibliotekai), 193 renginiais mažiau negu 2019 m. Tiek renginių, tiek lankytojų skaičiaus 

mažėjimui 2020 metais įtakos turėjo pandemijos prevencinių priemonių taikymas. Ne visi 

suplanuoti renginiai įvyko.  

Bendroje renginių struktūroje dominuoja žodiniai renginiai 50,4% (279 renginiai), 18,9 

% sudaro kompleksiniai renginiai, vaizdiniai renginiai sudaro 30,7%. 

          8 lentelė 

Bibliotekos organizuotų 2019-2020 m. renginių lankytojų skaičius 

Vyko 2019 2020 Lankytojų pokytis 

(proc.) 

VB 2552 2222 -12,9 

MP 1614 1752 +8,5 

KP 8575 4902 -42,8 

SVB 12741 8876 -30,3 

 

61,5 % visų SVB renginių sudaro kaimo padalinių organizuojami renginiai (340 

renginių). Vidutiniškai 1 kaimo filialas surengė po 15 renginių po 1,3 renginius į mėnesį. 
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Renginiuose apsilankė 8,9 tūkst. lankytojų, t.y. 12,5% proc. visų lankytojų, vidutiniškai 

1–ame renginyje apsilankė 16 lankytojų.  

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

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

rašytojais, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimas, garsiniai skaitymai, viktorinos, 

konkursai, protų kovos. Karantino laikotarpiu į internetinę erdvę persikėlė knygų pristatymai, 

paskaitos, skaitymo akcijos, edukacijos, viktorinos, parodos, skaitmeninio raštingumo mokymai. 

Naujos veiklos tapo pasiekiamos ne tik bibliotekos vartotojams, bet ir visiems gyventojams.  

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

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

 

Kaišiadorių viešosios bibliotekos renginiai 

 

 Nacionalinį diktantą pagal Birutės Jonuškaitės tekstą „Milinė“ Viešojoje bibliotekoje ir 

jos padaliniuose Nacionalinį diktantą rašė 83 žmonės. 

Tarpušvenčiu Viešoji biblioteka ir padaliniai Lietuvių kalbų dienoms paminėti pakvietė 

lankytojus į 10  renginių.  

 2020 metų balandžio 23-29 d. vykusi jubiliejinė Nacionalinė bibliotekų savaitė vyko 

neįprastomis karantino sąlygomis – bibliotekos užvėrusios duris lankytojams, savo paslaugas 

teikė tik nuotoliniu būdu. Šiai progai skirti renginiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis 

socialiniais tinklais ir kitomis priemonėmis. 

 Kaišiadorių viešoji biblioteka  Nacionalinės Bibliotekų savaitės 2020 – Saugiai iš namų  

metu vykdė akciją „Karantinas. Esu namuose“ Facebook paskyroje,  kvietė bendruomenę, 

mokyklas dalintis teigiamomis emocijomis, įsimintinomis akimirkomis iš karantino laikotarpio. 

Akcijoje dalyvavo 5 institucijos, 78 dalyviai, pristatė 91 kūrybinį darbą (18 eilėraščių, 17 

nuotraukų, 8 tekstus, 1viktoriną, 44 piešinius, 3 video filmukus). 

 Kaišiadorių viešosios bibliotekos edukacinių programų vadovė Evelina Senkevičiūtė 

dalyvavo  Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos surengtame jaunųjų bibliotekos darbuotojų 

konkurse „O kaip pasikeisime per ateinančius 20 metų“, jos vizija Facebook lankytojų pripažinta 

įspūdingiausia.  

 Viešoji biblioteka Kaišiadorių miesto bei rajono gyventojus pakvietė  dalyvauti akcijoje 

„430 skaitančių kaišiadoriečių“  ir įsiamžinti fotografijose su knyga. Akcijoje dalyvavo 158 

gyventojai. Iš atsiųstų nuotraukų koliažų surengta virtuali paroda „430 skaitančių 

kaišiadoriečių“. Akcija skirta Kaišiadorių miesto vardo paminėjimo 430-osioms metinėms. 

 Viešojoje bibliotekoje vyko Kaišiadorių rajono jaunimo diskusija su kandidatu į Seimo 

narius Audroniu Ažubaliu. 

  Kaišiadorių viešoji biblioteka vykdė LKT dalinai finansuotą projektą „Laiko iššūkiai“. 

Vykdant projektą įvyko 16 renginių, iš jų – 10 virtualių renginių. Projekto veiklose dalyvavo 717 

dalyvių (116 fizinių ir 601 virtualių).  

 2020 m. parengta 42 literatūros parodos, iš jų -  14 teminių parodų, 6 dailės parodos. 

Viešojoje bibliotekoje veikė kraštiečių tautodailininkų Petro Dzedulionio, Živilės 

Vaičiukynienės, Rolandos Mikalauskienės tapybos parodos, surengta tarptautinio tapybos  

plenero darbų paroda „Kaišiadorių kraštas dailininkų akimis. Žiežmariai“,  paroda „Liudvikas 

Zamenhofas Esperanto kalbos kūrėjas (1859-1917)“, Roberto Misiukonio personalinė fotografijų 

paroda „Sapno vizija“ ir kt. Viešosios bibliotekos svetainėje pristatytos kraštotyrinės rubrikos 

„Kaišiadoriečiai kuria (9 pateiktys)“, „Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones“ (4 

pateiktys). 

 Viešoji biblioteka prisidėjo prie Kaišiadorių miesto 430 vardo paminėjimo šventės,  

surengusi Kaišiadorių istorijai ir kultūrai skirtų leidinių parodą. 

 Parodų temos: nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai, 2020 m. Kaišiadorių 

kultūros premijos laureatai,  pasaulinei sveikatos dienai, sveikatos, ekologijos, skaitymo, augalų 

priežiūros, tautosakos, meno ir kitos aktualios temos. 23 literatūros parodos skirtos rašytojų 

kūrybos populiarinimui, jubiliejams paminėti. 
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Padalinių renginiai 
 

Renginių temos: Metų knygos rinkimai, renginiai skirti rašytojų jubiliejams paminėti,   
edukaciniai renginiai, valstybinės bei kalendorinės šventės. 

 Bibliotekos rengė protmūšius, varžytuves, edukacinius užsiėmimus, viktorinas, rašė 

Nacionalinį diktantą, žinias tikrino Nacionalinėje viktorinoje.  

Iš naujų veiklų paminėtina: 2020 metais parengta 7 virtualios viktorinos. Pravieniškių ir 

Kalvių bibliotekos kartu su  bendruomene vykdė šiaurietiško ėjimo treniruotes su treneriu 

Rapolu Žeimiu (10 užsiėmimų), dalyvavo dokumentinių filmų festivalyje „Nepatogus kinas“ 

mano bibliotekoje. Naujose veiklose dalyvavo 275 dalyviai. 

Dovainonių biblioteka kartu su bendruomene ir Rumšiškių kultūros centro Dovainonių 

skyriumi surengė naują veiklą -  Kaimynų dieną. Bendrų veiklų su kitomis įstaigomis- 9. Jose 

dalyvavo 215 dalyvių. 

Antakalnio bibliotekos  nauja veikla – fizinio aktyvumo veiklos skatinimo užsiėmimai su 

trenere K. Drumstiene. Kauno kolegijos maisto technologijos katedros lektorė skaitė paskaitą 

„Lapkritis – paskutiniai pabaigtuvių štrichai: Beaujolais Nouveau“. Biblioteka bendradarbiauja 

su Antakalnio bendruomene, Vaikų darželio grupe, Paramos šeimai grupe. Bendrų veiklų – 5. 

Dalyvių skaičius – 90.  

Kasčiukiškių biblioteka organizuoja „ Mojavą“, renkasi kaimo bendruomenė bendrai 

maldai. (20 dienų, dalyvių 15). 

 Neprėkštos biblioteka sukūrė filmuką „Kaip pasikeitė  Neprėkštos biblioteka per 20 

metų“ Viešosios bibliotekos Youtube kanale (206 peržiūros) , surengė aromoterapijos vakarą, 

mokymus su Žemės ūkio rūmų specialistais,  stovyklą „Išgyvenk istoriją“. (114 dalyvių). 

Žaslių biblioteka surengė Knygų namelio atidarymo šventę. (knygų namelio pastatymą 

iniciavo Seimo narė Laimutė Matkevičienė  su šeima). Dalyvių 30. 

Varkalių biblioteka įkūrė virtualų moterų klubą „Pasibūkime“. Narių – 12. 

Bendradarbiauja su Žiežmarių KC Nemaitonių skyriumi, bendrų veiklų -2 , dalyvių jose skaičius 

- 41.  

Kalvių, Kruonio, Vilūnų padalinių bendruomenė susitiko su žolininku, „Žolinčių 

akademijos“ viceprezidentu Mariumi Lasinsku, susipažino su autoriaus kūryba, diskutavo apie  

vaistinius augalus ir jų poveikį  bei sveikatos stiprinimą (Dalyvių skaičius 60). 

 

Renginiai vaikams 

 

 Viešoji biblioteka ir padaliniai organizuodami renginius vaikams ir jaunimui, siekia 

sudaryti galimybes susipažinti su svarbiausiomis literatūros aktualijomis, paskatinti naudotis 

inovatyviomis bibliotekų paslaugomis, ugdyti vaikų ir jaunimo savimonę. 

 Edukacinėse veiklose vaikams kūrybinėmis dirbtuvėmis ir susitikimais su rašytojais bei 

iliustruotojais siekiama lavinti estetinį vaikų skonį ir ugdyti skaitymo įgūdžius ir kūrybingumą.  

Iš viso bibliotekose vaikams organizuota – 213 renginiai ( 90 renginių mažiau negu 2019 

m. iš jų: 

 savivaldybės VB vaikų skyriuje – 48 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) - 61 

 kaimo padaliniuose – 104. 

Kiekvienai bibliotekai tenka po 9 renginius vaikams. Visos bibliotekos renginiais 

populiarino knygą ir skaitymą, rinko geriausias Metų knygas vaikams ir paaugliams, minėjo 

Lietuvos nacionalinę bibliotekų savaitę, gegužę – mėnesį be smurto prieš vaikus, vaikų gynimo 

dieną, Šiaurės šalių literatūros savaitę, kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus. Rajono 

bibliotekos daugiausia renginių skiria rašytojų jubiliejams pažymėti.  

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

viktorinos, garsiniai pasakų skaitymai, knygų pristatymai ir aptarimai, pasakų ir poezijos 

popietės, susitikimai su rašytojais, literatūros ir vaikų kūrybos parodos, ekskursijos. 
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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 630 skaitytojų (111 mažiau negu 2019 m.), 5297 

lankytojai (3479 mažiau negu 2019 m.)   Daugiausia tai 1-4  klasių moksleiviai. Bendradarbiauta 

su kitomis institucijomis įstaigomis, teikiančiomis vaikams ugdymo, mokymo, socialinės globos, 

neformalaus laisvalaikio ir užimtumo paslaugas.  

 2020 metais  vaikų literatūros skyrius surengė  48 renginius, iš jų: 6 vaizdinius, 4 

kompleksinius, 38 žodinius renginius. Renginiuose dalyvavo  630 lankytojų. 

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, virtualių akinių užsiėmimai. Vaikai kviečiami į 

interaktyvias ir integruotas pamokas, skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo valandėles.  

Kiekvienais metais vyksta tradiciniai renginiai: vaikų knygos diena, Metų knygos 

rinkimai, Saugaus interneto savaitė, Skaitmeninės savaitė, Nacionalinė bibliotekų savaitė, 

vasaros skaitymai, Šiaurės šalių literatūros savaitė. 

 Viešosios bibliotekos jaunieji lankytojai aktyviai dalyvavo Skaitymo skatinimo 

programos akcijoje „Literatūriniai protmūšiai bibliotekose“, susitiko su rašytoju Pauliumi 

Norvilu.  Jaunieji bibliotekos lankytojai, Tautodailės metus minėjo, dalyvaudami Dianos 

Tomkuvienės knygos „Tautinės lėlės“ pristatyme. Kalėdiniu laikotarpiu Viešoji biblioteka 

mažiesiems pasiūlė naują paslaugą – virtualius pasakojimus po Kalėdų eglute. (2 renginiai, 986 

peržiūros). 

   Iš edukacinių renginių minėtini - tautodailininkės Jurgitos Treinytės edukacija „Žolių 

skulptūros: simbolio galia ir baltiškųjų trądicijų tęstinumas“, skirtas vaistinių augalų žiniuonės 

Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti; edukaciniai užsiėmimai su lego konstruktoriais Fisher 

technik mokomaisiais rinkiniais; Spalvoto smėlio paveikslėlių kūrimo edukacija su Meno 

terapijos ir socializacijos instituto VYTA edukatore Rita Klevinskiene; edukacija „Knygos 

draugas skirtukas“; edukaciniai užsiėmimai mažiesiems su aktore, pedagoge, Kindermuzic 

mokyklos mokytoja Saule Sakalauskaite.     

Vasarą 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.  

Žaidimų kūrėjas Urtis Šulinskas vaikams pristatė naujus Vienaragis.lt žaidimus. 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. Ypač mėgiamos vaikų edukacijos su virtualios realybės akiniais. 

Viešoji biblioteka didelį dėmesį skiria mažesnes socialines galimybes turintiems vaikams 

įtraukdama juos į projektų, edukacijų veiklas.  

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius organizavo informacines pamokėles (4), 

pažintines ekskursijas (4), jų metu moksleiviai supažindinami su bibliotekos fondais, 

parengtomis parodomis, teikiamomis paslaugomis, paaiškinama kaip susirasti knygą lentynose, 
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naudotis informacinėmis priemonėmis, saugiai naudotis internetu. 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“.  

    

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.  

38,5% visų organizuojamų renginių buvo skirta vaikams. Rajono bibliotekų vaikų 

renginiuose apsilankė 5870 vaikų arba 66,1,8% visų renginių lankytojų. 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 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30- metį, vaikų gynimo 

dieną, dalyvavo „Skaitymo iššūkyje“, minėjo Šiaurės šalių literatūros savaitę, kalendorines 

šventes, rašytojų jubiliejus.  

Viešoji biblioteka ir padaliniai, minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias 

metines, pakvietė jaunuosius bibliotekų lankytojus dalyvauti pilietinėje akcijoje „Laisvės vėjo 

malūnėlis“  ir kartu gaminti laisvės simbolį  - vėjo malūnėlį  bei papuošti bibliotekų prieigas.   

Žiežmarių biblioteka bendradarbiaudama su Žiežmarių gimnazija, mokykla-darželiu 

„Vaikystės dvaras“, lopšeliu-darželiu „Varpelis“, Žiežmarių kultūros centru, Žiežmarių 

bendruomene ir Žiežmarių seniūnija dalyvavo Sugiharos savaitės akcijoje, kuri skirta įamžinti 

japonų diplomato Čiunės Sugiharos atminimą, išlankstė 352 popierines gerves; nėrė kalėdinius 

angelus Žiežmarių bažnyčiai; dalyvavo projekto „Švieskime vaikus“ didžiojo margučio kūrime 

(nuotoliniu būdu); kūrė instaliaciją bibliotekos jubiliejui; įgarsino pasakas ir pristatė nuotoliniu 

būdu (6 pasakas); kūrė paveikslėlius iš dažyto smėlio ir kt. veiklas. Veiklose dalyvavo 292 

dalyviai. 

Žiežmarių biblioteka vykdė edukacinę programą „Tautiniai elementai vaikų darbuose“ 

skirtą Tautodailės metams paminėti. Kalėdų laikotarpiu kartu su bendruomene karpiniais 

papuošė miestelio gyventojų langus. Bibliotekoje lankėsi knygos “Šiaušiukai” autorius – Ernas 

Moll ir rašytojas Vytautas Račickas. Tradicinės gerumo akcijos metu neriamos kepuraitės 

onkologiniams ligoniams,  gaminami Kalėdiniai atvirukai vienišiems žmonėms.  

Pravieniškių biblioteka kartu su Pravieniškių vaikų dienos centru dalyvavo labdaros ir 

paramos fondo „Švieskime vaikus“ konkurse „Vaikų velykėlės 2020“.  

Žiežmarių ir Pravieniškių jaunieji lankytojai susitiko su rašytoja Neringa Tik, dalyvavo 

kūrybinėse dirbtuvėse „Noriu pasakos“. Veiklose dalyvavo 75 dalyviai. 

Bibliotekininkai priima naujus iššūkius, karantino sąlygomis stengiasi toliau kurti, ir 

skleisti įvairų turinį, aptarnaujančioms bendruomenėms ir visuomenei, naudoja alternatyvias 

priemones ir būdus. 

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

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

konkursus.  

 

Mokymai gyventojams ir bibliotekos vartotojams 

 

SVB vartotojų mokymams naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga buvo skirta 1741 

valandos t.y. 100 val. mažiau negu 2019 metais. Viešojoje bibliotekoje vartotojų mokymams 

buvo skirta 1034 val. (234 val. daugiau negu 2019 m.), Žiežmariuose –55 val. (150 val. mažiau 

negu 2019 m), kaimo padaliniuose – 652val.( 184 val. mažiau negu 2019 m.)  

Interneto vartotojai daugiausia ieško informacijos, naudojasi el. pašto paslaugomis. 
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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 1528 gyventojai.  

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

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ vyko gyventojų mokymai grupėse „Skaitmeninės 

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

skaitmeninio raštingumo mokymus 46 grupėse baigė 509 gyventojai. Nuotolinio mokymo 

paslauga  pasinaudojo 193 gyventojai. Iš viso 2020 metais skaitmeninio raštingumo apmokyti ir 

konsultuoti 2051 gyventojai.   

Lektoriams buvo didelis iššūkis karantino metu skaitmeninių raštingumo mokymus vesti 

nuotoliniu būdu bei pasiruošti vesti dešimt skirtingų skaitmeninio raštingumo temų. Karantino 

metu skaitmeniniai įgūdžiai tapo itin svarbūs. Daugeliui vyresnio ir ypatingai darbingo amžiaus 

gyventojų prisireikė ieškoti pagalbos siekiant užpildyti skaitmeninių įgūdžių spragas. Pačios 

populiariausios programos nuotoliniu būdu „Pristatymų rengimas”, „Dokumentų kūrimas 

internete ir dalijimasis su kitais”, „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis” , 

„Būkime saugūs internete” bei „MS Excel (elektroninė skaičiuoklė)“. 

 

V. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ 

PASLAUGŲ PLĖTRA 

 

Kaišiadorių viešoji biblioteka daug dėmesio skiria elektroninių paslaugų užtikrinimui ir 

prieigos gerinimui. Naudojantis Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) 

programine įrangayra automatizuoti katalogavimo procesai, užtikrintas automatizuotas vartotojų 

bibliotekinis aptarnavimas, dokumentų užsakymas ir išdavimas, viešoji prieiga, suteikiama 

galimybė naudotis interaktyviomis elektroninėmis paslaugomis. 

Elektroninio katalogo kūrimas. Naudojimasis elektroniniu katalogu.Viešoji biblioteka 

dalyvauja Nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrime. Bibliografinių įrašų 

elektroniniame kataloge iš viso buvo 57445 (2020–12–31), iš jų knygų ir kitų dokumentų – 

37567, analizinių – 19878. 2020 m. bibliotekos elektroninis katalogas pasipildė 1993 

bibliografiniais įrašais, iš jų 972 analiziniais įrašais. Visi padalinių dokumentų fondai įtraukti į 

elektroninį katalogą. Skaitytojų aptarnavimo posistemis įdiegtas 20 padalinių (86,9 proc.). 

Elektroninio katalogo išteklių naudojimo rodikliai: paieškų skaičius 18547, bibliografinių įrašų 

peržiūrų skaičius 4285. 

Elektroninis aptarnavimas. LIBIS Vartotojų aptarnavimo sistema veikia Viešojoje 

bibliotekoje ir 20 padalinių.Vartotojai šiose aptarnaujami su LIBIS vieningu vartotojų 

pažymėjimu, galiojančiu visose Lietuvos bibliotekose, įdiegusiose LIBIS. Šiose bibliotekose 

veikia vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti elektroninius priminimus apie tai, 

kad baigiasi dokumentų išdavimo laikas ir pasiūlymus automatiškai pratęsti išdavimo terminą. 

2020 m. vartotojai automatiškai informuoti 984 kartus. Skaitytojų skolininkų sumažėjo, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje metų pabaigoje fiksuota 137 skolininkai. 

Dokumentų užsakymo, rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo paslaugos. 

Vartotojai turėjo galimybę internetu naudotis dokumentų nuotolinio užsakymo paslauga. 

Internetu iš Viešosios bibliotekos fondų užsisakė 610 vartotojų ir rezervavo 815 vartotojų.  

 Knygų grąžinimo paslauga per Dokumentų grąžinimo įrenginį pasinaudojo 1079 

bibliotekos lankytojai. 

Naudojimasis licencijuotais elektroniniais ištekliais. Viešosios bibliotekos vartotojai 

turėjo galimybę  naudotis ne tik internetu, bet ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO 

Publishing, Naxos Music Library,  INFOLEX duomenų bazėmis, LNB ir LIBIS katalogais. LNB 

periodinių leidinių duomenų banku su einamąja valstybine bibliografija naudojosi 

bibliotekininkai, atsakydami į užklausas. Prenumeruojamoje INFOLEX teisinės informacijos 

duomenų bazėje atlikta 226 paieškos, EBSCO duomenų atsisiųstų viso teksto straipsnių – 306, 

Naxos Music Library duomenų bazės atsisiųstųjų dokumentų skaičius - 251.  
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Informacinių užklausų tenkinimas naudojant paslaugą „Klausk bibliotekininko“ ir kitus 

užklausų vykdymo būdus. Paslauga „Klausk bibliotekininko“ pasinaudojo 7 vartotojai.  

9 lentelė 

Bibliografinių užklausų 2019 ir 2020 metais skaičius 

Vyko Viso 

informacinių  

užklausų 

Iš to skaičiaus 

Faktografinės Adresinės Tikslinamosios Teminės 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

SVB 6739 7002 252 164 2649 3584 752 629 2626 2235 

VB 1607 2938 103 85 1087 2369 213 121 204 363 

MF 1572 1197 57 34 678 494 77 59 493 399 

KF 3560 2867 92 45 884 721 462 449 1919 1473 

 

Iš viso SVB gauta 7002 užklausos, iš jų – 442 elektroninėmis priemonėmis, 6529 

(93,2%) užklausų įvykdyta. Pagal užklausų registraciją, daugiausia užklausų atsakyta 

padaliniuose – 4064 (58,0%) užklausos. Vidutiniškai viename padalinyje per metus užregistruota 

177 užklausos. Viešojoje bibliotekoje užregistruota 2938 užklausos, 1331 daugiau negu 2019 

metais. Daugiausia užregistruota teminių užklausų 32,0%. SVB vartotojai daugiausia pateikia 

užklausų iš filosofijos, psichologijos, visuomenės mokslų 603), inžinerijos, technikos (198), 

istorijos (214), gamtos mokslų (154), meno (172), kalbotyros, grožinės literatūros (797). Kaimo 

padaliniuose aktualiausios temos – visuomenės mokslų (238),  technikos (114), istorijos (133) 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. 

 Atsakant į informacines užklausas biblioteka prisideda prie žmonių gebėjimo formuluoti 

informacinius poreikius ugdymo, žinių apie viešai prieinamus informacinius šaltinius sklaidos, o 

moksleiviams suteikia formaliam išsilavinimui reikalingos papildomos informacijos. 

Informavimas kraštotyros tematika. 

 2020 metais dominavusios užklausos kraštotyros tema: apie turizmą rajone, lankytinas 

vietas, žydų gyvenimą rajone, vietovardžių kilmę ir kt. Užklausų skaičius mažėja, todėl kad  

gyventojai randa daugiau  virtualios informacijos apie kraštą, jo istoriją internete, kurią pateikia 

Kaišiadorių muziejus, Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras. Viso gauta 214 

užklausų kraštotyros tematika, atsakyta į 204. 

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 643 fiz. vnt. kraštotyros leidinių fondas. Žiežmarių filiale kraštotyros 

fondas sudaro 362 fiz. vnt. Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 211 fiz. vnt. kraštotyros 

leidinių. Šiais metais VB kraštotyros fondas buvo papildytas 16 naujais pavadinimais, filialų 

kraštotyros fondas vidutiniškai papildytas 5- 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 118 kraštotyrinių darbų. Kraštotyros darbų temos 

mažai keitėsi. Daugelis bibliotekininkių rašo bibliotekos metraščius, kronikas, renka medžiagą 
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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 6 kraštotyros parodas, iš jų 3 virtualias: „430 skaitančių 

kaišiadoriečių“, „Antanas Baranauskas. Rumšiškės“, „Kaišiadorių krašto padavimai, legendos, 

vietovardžiai“. 

Iš viso per metus SVB surengta 14 žodinių kraštotyros renginių. Renginių temos: 

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

miesto vardo paminėjimo 430-osios metinės. Iš minėtinų renginių: Dovainonių padalinys kartu 

su kultūros centru kasmet rengia kraštiečių šventę,  Rumšiškių padalinys kartu su Antano 

Baranausko gimnazijos moksleiviais minėjo kraštietės rašytojos Eleonoros Pabiržytės 115-ąsias 

gimimo metines ir poeto Antano Baranausko 185-ąsias gimimo metines. Viešoji biblioteka, 

minėdama Kaišiadorių miesto vardo paminėjimo 430-osios metines, kūrybinių dirbtuvių metu 

sukūrė du trumpametražius dokumentinius filmus „Mano miestui – 430!“ , „Mano miestas 

Kaišiadorys. 1590–2020 m.“ Žiežmarių biblioteka surengė susitikimą su Kaišiadorių 

kolekcininkų klubo „Kaišedarai“ pirmininku Virginijumi Braziu. Europos paveldo dienoms 

atminti parengta virtuali viktorina „Ar pažįsti Kaišiadorių krašto paveldą“. 

 

Naudojimasis interneto paslaugomis 

 

VB ir 23 filialai turi 135 kompiuterizuotas  darbo vietas, iš jų 92 kompiuterizuotos darbo 

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

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. 

        10 lentelė 

Naudojimasis vieša interneto prieiga 2018 - 2020 m.  

Biblioteka 

Viešos interneto prieigos (VIP) 

vietų skaičius 
Unikalių VIP vartotojų skaičius 

VIP kreipčių (seansų) skaičius 

 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 

m. 

2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

VB 12 12 12 1935 2097 2200 11583 14129 11981 

MP 7 7 7 950 1026 1069 1345 1902 1192 

KP 74 74 73 4465 4650 4770 17021 10588 6808 

SVB 93 93 92 7350 7773 8039 29949 26619 19681 

 

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

akliesiems ir silpnaregiams). SVB interneto paslaugomis pasinaudojo 19681 (27,6% visų 

lankytojų) lankytojų, t.y. 32,3% mažiau negu 2019 metais. Viešojoje bibliotekoje apsilankė 

11981 lankytojai, Žiežmarių padalinyje – 1192 lankytojai, kaimo padaliniuose – 16508 

lankytojai. Visose bibliotekose interneto lankytojų skaičius mažėjo dėl šalyje įvesto karantino, 

kuomet bibliotekose fiziniai apsilankymai buvo negalimi. Besinaudojančių interneto 

paslaugomis skaičius mažėja, nes daugelis gyventojų įsigijo kompiuterius ir internetu naudojasi 

namuose. Wi Fi paslaugomis naudojosi Viešosios bibliotekos ir Žiežmarių padalinio73 unikalūs 

naudotojai, 3347 seansai. 

Darbuotojai konsultuoja vartotojus paieškos internete, informacijos kopijavimo iš 

interneto, elektroninio pašto kūrimo ir kt. klausimais. Pradedančius naudotis internetu vartotojus 

darbuotojos moko ir konsultuoja, atsižvelgdami į vartotojų 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 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/
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paslaugomis, kompiuterine įranga buvo skirta 1741 valandos t.y. 100 val. daugiau negu 2019 

metais. Viešojoje bibliotekoje vartotojų mokymams buvo skirta 1034 val. (234val. daugiau negu 

2019 m.), Žiežmariuose – 55 val. (150 val. mažiau negu 2019 m.), kaimo filialuose – 652 val. 

(184 val. mažiau negu 2019 m.). Viešojoje bibliotekoje vartotojams mokymo naudotis 

paslaugomis, kompiuterine įranga valandų skaičius padidėjo dėl visus metus vykdomų 

skaitmeninių mokymų gyventojams. 

 

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 – 19681 

 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 558 

 Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 4285 

 Virtualių apsilankymų skaičius – 44167 

 Paieškų skaičius – 18547 

Viešosios bibliotekos socialinį tinklą Facebook pamėgusių skaičius 1150, sekėjų skaičius 

1215.   

Pagrindinės žinios apie Kaišiadorių viešosios bibliotekos paslaugas vartotojams ir veiklą 

buvo pateikiamos bibliotekos interneto žiniatinklyje kaisiadoriuvb.lt.  Interneto svetaine 

susidomėjo 6016 naujų naudotojų, atliko 34104 peržiūras.  

 

Virtualūs renginiai. 

Per Viešosios bibliotekos Facebook ir Youtube paskyras vyko įvairūs renginiai: 

2 kūrybinės kino dirbtuvės vaikams ir jaunimui su Lietuvos kino režisieriumi Rimantu 

Gruodžiu ir IDV „Auvision“ komanda Aurimu Jurevičiumi, Domu Gudaičiu (26 dalyviai).  

Kūrybinių dirbtuvių metu režisieriai kartu su projekto dalyviais sukūrė du trumpametražius 

dokumentinius filmus „Mano miestui – 430!“ (5,9 tūkst. peržiūrų), „Mano miestas Kaišiadorys. 

1590–2020 m.“ (4,9 tūkst. peržiūrų). 

 - teatrinės  edukacinės veiklos vaikams ir tėveliams su aktore Saule Sakalauskaite (9 

renginiai, 156 dalyviai) . 

Edukaciniai teatro užsiėmimai su Saule Sakalauskaite buvo filmuojami profesionalų 

komandos „Auvision“ ir pateikta Viešosios bibliotekos Facebook paskyroje.  Sukurtas 1 

reprezentacinis užsiėmimų filmukas (3216 peržiūrų), nufilmuoti 8 edukaciniai filmukai 0–7 m. ir 

vyresniems vaikams: „Ritmas“ (508 peržiūros), „Judesys ir koordinacija“ (369 peržiūros),  

„Smulkioji motorika“ (335 peržiūros), „Vaizduotė“ (476 peržiūros), „Kūrybiškumas ir klausa“ 

(167 peržiūros), „Kūnas, judesiai ir smulkioji motorika“ (134 peržiūros), „Reakcija ir ritmas“ 

(129 peržiūros), „Ritmas ir pauzė“(326 peržiūros).   

http://www.kaisiadoriuvb.lt/
http://www.kaisiadoriuvb.lt/
http://www.kaisiadoriuvb.lt/
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- nuotolinis seminaras  tėvams, mokytojams „Penkios meilės kalbos“ kurį vedė šeimos 

konsultantė , psichoterapeutė Aurima Dilienė (13 dalyvių),  

 - gydytojos psichoterapeutės Aurimos Dilienės virtualus knygos „Privati praktika. 

Psichoterapeutės užrašai“ pristatymas (live transliacija) 599 peržiūrų 

 

 

 

VI. DALYVAUTI REGIONINĖSE, RESPUBLIKINĖS  ARBA TARPTAUTINIU BŪDU 

REMIAMOSE KULTŪROS PROGRAMOSE IR PROJEKTUOSE 

 

 Didelis dėmesys skiriamas projektinių idėjų generavimui, kuriomis siekiama praturtinti 

kaišiadoriečių kultūrinį gyvenimą, suteikti naujų žinių, išsaugoti kultūros paveldui priskiriamą 

informaciją.  

 Atsižvelgiant į bendruomenių kultūrinius ir socialinius poreikius - bendruomeniškumo 

stokos, saviraiškos, vienatvės, bendravimo, nepilnavertiškumo, savarankiškumo ir naudingos 

informacijos gavimo bei didelį sergamumą širdies ligomis, parengtas projektas „Būk kūrybingas, 

būk sveikas“, kuriuo siekiama sudaryti geresnes sąlygas vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio 

amžiaus žmonėms. 

Projektu siekiama gerinti kaimo bendruomenių gyvenimo kokybę, atkreipti 

bendruomenės narių dėmesį į sveiką gyvenseną, skatinti jų fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą, 

suteikti naujų žinių bei organizuojant įvairias veiklas įtraukti skirtingų socialinių grupių asmenis 

į aktyvios ir kūrybiškos gyvensenos veiklas. Projektas teiktas programai „Tolygi kultūrinė raida: 

Kauno apskritis“. Projektas nefinansuotas. 

 Kaišiadorių viešoji biblioteka kasmet rengia įvairius, plataus spektro projektus, skirtus 

stiprinti kolektyvą bei plėsti rajono gyventojų užimtumą. 2015-2019 m. sėkmingai vykdyti  

robotikos užsiėmimai, įgyvendinti Minecraft, virtualios realybės projektai, kurių metu veiklose 

dalyvavo daugiau nei 250 moksleivių ir kitų socialinių grupių iš įvairių rajono vietovių. 

Periferijose vykdyti projektai sulaukė ypatingo dėmesio, kadangi skatino domėtis ne tik 

literatūra, bet ir kitomis bibliotekose vykdomomis kultūrinėmis, edukacinėmis veiklomis. 

Projektų metu vaikams ir jaunimui suteiktos žinios apie IRT (informacijos ir ryšių 

technologijas), lavinti kompiuteriniai, kūrybiniai gebėjimai, supažindinta su istorija. Kadangi 

XXI a. technologijų diegimas įvairiose srityse suteikia galimybes ir paspirtį įvairių sričių 

tobulėjimui ir plėtrai, todėl ir 2020 metų projektais siekėme vaikus ir jaunimą įtraukti į 

inovatyvių produktų kūrimą, lavinti tiek jų kūrybinius, tiek ir technologinius gebėjimus. 

     Prieš 430 m. (1590 m. lapkričio 17 d.) rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 

Kaišiadorių miesto vardas. Šiam įvykiui paminėti inicijavome projektą, kuriuo siekėme sukurti 

3D formato modernų Kaišiadorių miesto modelį. Projektas teiktas programai „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ „Inovatyvių paslaugų kūrimas“. LKT projektą 

įvertinto gerai, skyrė  75,60 balo, tačiau sėkmės pritrūko ir  šiam  projektui. 

 Lietuvai išgyvenant sudėtingą laikotarpį dėl COVID-19, kai fiziniai renginiai kultūros 

įstaigose dėl karantino negalimi, parengtas projektas „Laiko iššūkiai“ kuomet renginiai tiesiogiai 

transliuoti į Kaišiadorių viešosios bibliotekos padalinius, suteikiant galimybę juose dalyvauti 

nuotoliniu būdu. Siekiant užtikrinti išliekamają vertę bei suteikti galimybę plačiau 

pademonstruoti edukacinę veiklą, dalis veiklų filmuojamos profesionalų, parengiami kokybiški 

video siužetai, kurie talpinami Kaišiadorių viešosios bibliotekos YouTube kanale, socialiniame 

tinklapyje „Facebook“, internetinėje svetainėje bei projekto partnerių sklaidos kanaluose. 

Projektas sėkmingai įgyvendintas.   
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11 lentelė 

2020 metų projektinė veikla 

Projekto pavadinimas. 

Tikslai ir uždaviniai 
Projekto rengėjai 

Vykdymo/ 

dalyvavimo 
laikotarpis 

Dalyviai ir 

partneriai 

Rezultatai Kas 

finansuoj
a 

Pritrauktos 

lėšos Eur.(be 
SVB indėlio) 

1 2 3 4 5 6 
Bibliotekos rengti ir vykdyti projektai 

„Būk kūrybingas, būk 

sveikas“ 

Projekto tikslas – 

bendradarbiaujant su vietos 

bendruomenėmis, įvairiomis 

institucijomis, mokslo 

atstovais, įtraukti skirtingų 

socialinių grupių asmenis į 

aktyvios ir kūrybiškos 

gyvensenos veiklas, 

didinančias kultūrinių ir 

sveikatos paslaugų 

prieinamumą, vartojimą. 

2020 m. 

kovas-

lapkritis 

Partneriai: 

Kaišiadorių 
visuomenės 

sveikatos 

biuras, 
Rajono 

bendruome

nės, 
Rajono 

kultūros 

įstaigos,  
Elektrėnų 

savivaldybė

s viešoji 
biblioteka, 

Birštono 

savivaldybė
s viešoji 

biblioteka. 

 LKT Nefinansuot

as 

„Inovatyvūs Kaišiadorys 430“ 

Projekto tikslas - užtikrinti 

bibliotekos inovatyvią veiklą 

inicijuojant hakatoną, kurio 

metu skleidžiama žinia 

visuomenei apie Kaišiadorių 

miestui svarbius istorinius 

objektus, juos įprasminant 3D 

makete. 

2020 m. 

gegužė- 

lapkritis 

Partneriai: 
Vaclovo 

Giržado 

progimnazij
a, 

Kaišiadorių 

turizmo ir 
verslo 

informacijo

s centras, 
VšĮ 

„Robotikos 

mokykla“. 

 LKT Nefinansuot

as 

„Laiko iššūkiai“ 

Projekto „Laiko iššūkiai“ 

tikslas – plėsti ir skaitmeninti 

bibliotekos siūlomas paslaugas 

pritaikytas įvairioms amžiaus 

grupėms. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti edukacines veiklas 

pritaikytas vaikams iki 8 m. ir 

jų tėvams. 

2. Surengti kūrybines kino 

dirbtuves, supažindinant 

jaunimą su kino ypatybėmis. 

3. Pristatyti tėvams, kokiais 

būdais kurti harmoningus 

santykius su vaikais, lengviau 

suprasti jų emocijas. 

4. Plėsti gyventojų akiratį 

pristatant literatūrinę 

medžiagą. 

5. Suorganizuoti koncertą 

tinkantį visai šeimai. 

Projektą parengė Kaišiadorių 

rajono  savivaldybės  viešoji 

biblioteka 

2020-08-

17 – 

2020-12-

31 

Projekto 

veiklos 

vykdytos 

bendradar

biaujant 

su 

Kaišiadori

ų rajono 

Jaunimo 

organizaci

jų sąjunga 

„Apskritas

is stalas“, 

Kaišiadori

ų V. 

Giržado 

progimnaz

ija, 

Kaišiadori

ų 

muziejumi

, VšĮ 

Paparčių 

šv. 

Juozapo 

šeimos 

namais. 

Įgyvendinant išsikeltą tikslą 

organizuotos teatro edukacijos vaikams 

0–3 m. ir jų tėvams, 5–7 m. vaikų 

grupėms. Siekiant plėsti bibliotekos 

lankytojų auditoriją buvo vykdomos 

kūrybinės kino dirbtuvės 10–16 metų 

jaunimui. Įgyvendintos dvejos 

kūrybinės dirbtuvės – teorinės ir 

praktinės. Sukurta du trumpametražiai 

(iki 12 min.), dokumentiniai filmai 

„Mano miestui – 430!“, „Mano miestas 

Kaišiadorys. 1590–2020 m.“. Tėvams, 

mokytojams organizuotas nuotolinis 

seminaras „Penkios meilės kalbos“. 

Įvairaus amžiaus grupėms, paaugliams, 

vidutinio amžiaus ir senjorams 

pristatytos Nijolės Narmontaitės 5 

knygų rinkinys „Ko nematė žiūrovai“. 

Taip pat, gydytoja, psichoterapeutė A. 

Dilienė live transliacijos metu pristatė 

knygą „Privati praktika. 

Psichoterapeutės užrašai“.  

 

LKT 11 300 -

LKT 

400- 

Kaišiadorių 

savivaldybė 

 

Kardinolo keliais 

Projekto tikslas - skleidžiant 

žinią apie kardinolą V. 

Sladkevičių, profesionalių 

meno kūrėjų ir meninių 

2021 m. Partneriai:  

Guronių 

rekolekcijų 
namai, 

Kaišiadorių 

muziejus, 
Kaišiadorių 

 LKT  Laukiama 

atsakymo 
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priemonių pagalba plėsti 

kūrybinių raiškų įvairovę, 

skatinti bendradarbiavimą ir 

partnerystę, stiprinti regiono 

kultūrinį tapatumą.  

rajono 

jaunimo 
organizacij

ų sąjunga 

„Apskritasi

s stalas“, 

VšĮ 

Paparčių 
šv. Juozapo 

šeimos 

namai. 
Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis 

VI Šeimos santykių instituto 

projektas „Smurto artimoje 

aplinkoje prevencija: kurkime 

bendravimą be smurto!“. 

Projekto tikslas – prisidėti prie 

smurto artimoje aplinkoje 

mažinimo ir nepakankamo 

smurtiniam elgesiui ugdymo.  

2020 

vasario – 

gruodžio 

mėn. 

Projektas 

įgyvendin

amas 

bendradar

biaujant 

su  8 

savivaldy

bių  

viešosiom

is 

biblioteko

mis. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje vyko 6 

praktiniai, įgūdžių lavinimo seminarai 

suaugusiesiems ir vaikams, kuriuos 

vedė Šeimos santykių instituto 

lektoriai. Seminarai vyko šiomis 

temomis suaugusiems – „Sveiki 

santykiai: kaip kurti ir išlaikyti?“, 

„Konfliktai: kaip valdyti ir spręsti?“, 

„Stresas: kaip sumažinti ir įveikti?“, 

vaikams – „Mano emocijos: kaip 

atpažinti ir valdyti?“. 

LR 

socialin

ės 

apsaug

os ir 

darbo 

ministe

rija 

 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo vykdant projektą 

Projektas „Lietuvos 

bibliotekos – draugiškos 

autizmui 2020“. 

Projektą įgyvendina: Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka. 

Projektą koordinuoja Kauno 

apskrityje: Kauno apskrities 

viešoji biblioteka (KAVB) 

kartu su kitomis apskričių 

viešosiomis bibliotekomis bei 

Lietuvos aklųjų biblioteka 

 

 

 

2020 

lapkritis 

Projekto 

partneriai: 

Lietuvos 

savivaldy

bių 

viešųjų 

bibliotekų 

asociacija, 

Lietuvos 

autizmo 

asociacija 

„Lietaus 

vaikai“, 

asociacija 

„Šiaulių 

lietaus 

vaikai“. 

Projekto finansuojama priemonė 

„Aprūpinti bibliotekas socialinės ir 

informacinės atskirties gyventojų 

grupėms skirta įranga ir priemonėmis“. 

Projekto metu kiekviena SVB 

individualiai parengė socialines 

istorijas, sensorinį plakatą, virtualią 

priemonių platformą savarankiškam 

SVB žemėlapio sukūrimui, 

kvalifikacinį-informacinį filmuką, 

prieinamą bibliotekų specialistams 

virtualioje erdvėje. Kiekviena 

biblioteka gavo „Sensorinį gesintuvą“-

daiktų rinkinį.  

finansuo

ja LR 

kultūros 

minister

ija. 

 

Projektas „Atsakingas 

skaitytojas“. 

Projektas skirtas šviesti 

gyventojus apie tinkamą 

elektroninių ir baterijų atliekų 

rūšiavimą. 

nuo 2020 

m. 

gegužės 

mėn. 

pradžios 

iki 2020 

m. 

gruodžio 

mėn. 

pabaigos. 

Projekto 

partneriai: 

Lietuvos 

savivaldy

bių 

viešųjų 

bibliotekų 

asociacija 

ir 

Lietuvos 

bibliotekų 

draugija 

Projekto metu  bibliotekų lankytojai 

raginami rūšiuoti ir iš namų atnešti 

senas baterijas bei kitus smulkius 

neveikiančius ar nenaudojamus 

elektronikos prietaisus (pvz., plaukų 

džiovintuvus, elektrinius virdulius, 

elektroninių detalių turinčius žaislus ir 

pan.). Baterijos metamos į specialią 

EPA elektronikos atliekų surinkimo 

dėžutę, ant kurios pažymėtos 

rūšiavimui skirtos ertmės. 

  

Projektas „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga skaitmeninė 

bendruomenė”. 

Projekto „Prisijungusi 

Lietuva“ tikslas – padėti 

gyventojams išmokti 

efektyviai, saugiai, atsakingai 

naudotis informacinėmis 

technologijomis bei internetu 

ir jo teikiamomis 

galimybėmis. 

Projektą įgyvendina: 

2018 m. 

balandis–

2021 m. 

rugsėjis 

Projekto 

partneriai: 

asociacija 

„Langas į 

ateitį“, 

Lietuvos 

Respublik

os ryšių 

reguliavi

mo 

tarnyba, 

Lietuvos 

nacionalin

ė Martyno 

Projektas realizuojamas visoje 

Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią 

gyventojų tikslinę grupę – apie 500 

tūkst. asmenų, kurie vis dar 

nesinaudoja internetu arba kurių 

skaitmeniniai įgūdžiai yra 

nepakankami. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose  

2020 m. skaitmeninio raštingumo 

mokymus baigė 509 gyventojai. Iš viso 

nuo projekto pradžios rajono viešosiose 

Projekta

s 

finansuo

jamas 

Europos 

regionin

ės 

plėtros 

fondo ir 

Lietuvos 

Respubl

ikos 

Valstyb

ės 
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Informacinės visuomenės 

plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos kartu 

su partneriais 

Mažvydo 

biblioteka, 

Lietuvos 

Respublik

os vidaus 

reikalų 

ministerija 

 

 

bibliotekose skaitmeninio raštingumo 

apmokyta 1186 gyventojai. 

biudžeto 

lėšomis. 

 

 

  

Viešoji biblioteka sėkmingai įgyvendino LKT dalinai finansuotą projektą „Laiko 

iššūkiai“, kurio tikslas - plėsti ir skaitmeninti bibliotekos siūlomas paslaugas pritaikytas 

įvairioms amžiaus grupėms. Įgyvendinant projektą „Laiko iššūkiai“, Viešoji  biblioteka 

lankytojams pasiūlė naujas paslaugas – kūrybines kino dirbtuves, edukacinius užsiėmimus 0-3 

metų vaikams su mamomis ir 4-7 m. vaikams, virtualias edukacijas minėtoms amžiaus grupėms, 

tiesiogines renginių transliacijas. 

Projekto veiklos vykdytos bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono Jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“, Kaišiadorių V. Giržado progimnazija, Kaišiadorių muziejumi. 

 Viešoji biblioteka  dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) kartu su 

kitomis apskričių viešosiomis bibliotekomis ir Lietuvos aklųjų bibliotekos projekte „Autizmui 

draugiškų bibliotekų tinklo diegimas Lietuvoje 2020 m.“. 

Bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąja  biblioteka,  organizuota kino filmo 

„Ypatingieji“ peržiūra Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Tarpininkaujant filmas rodytas ir 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje. Iš viso filmo peržiūrose dalyvavo per 40 asmenų. 

 

 

VII. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS IR 

PARTNERYSTĖ 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas  

 

Bibliotekų įvaizdį formavo paslaugų plėtojimas ir kokybė. Pastaraisiais metais įdiegtos 

bibliotekoje informacinės ir komunikacinės technologijos pakeitė įprastą bibliotekų informacinį 

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“, 

(pasinaudojo 7 vartotojai). Didėja skaitytojų poreikis konsultuotis ir gauti informaciją e. paštu. 

Populiari bibliotekoje leidinių užsakymo internetu paslauga, vartotojai užsisakė 610 leidinių. 

Naudodamiesi elektroniniu katalogu LIBIS, per bibliotekos interneto žiniatinklį 

www.kaisiadoriuvb.lt    vartotojai per metus rezervavo 815 knygas (77 knygomis daugiau negu 

2019 m.). Dokumentų grąžinimo įrenginiu pasinaudojo 1079 vartotojai (484 daugiau negu 2019 

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 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/
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stendus turi ir filialai, juose skelbiama informacija apie bibliotekų paslaugas, renginius, naujai 

gautus dokumentus, prenumeruojamus leidinius, naujienas. Svarbesni bibliotekų renginiai 

fotografuojami, filmuojami. Projekto „ Laiko iššūkiai“ 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  62 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.  21 straipsnį 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. 2020 m. paskelbta 12 video įrašų, sulaukė 343 peržiūrų (276 

daugiau negu 2019 m.).  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 1157 vartotojų (432 daugiau negu 2019 m.), 1215 sekėjų (500 daugiau negu 2019 m.), 

334 įrašai per metus pasiekė 15,7 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. 2020 m. bibliotekos Facebook‘o paskyroje buvo populiarinamos naujai gautos 

knygos, parašytos kraštiečių knygos bei knygos apie kaišiadoriečius.  

Viešoji biblioteka turėjo 8 savanorius e.skautus, kurie padėjo vyresnio amžiaus žmonėms 

išmokti naudotis išmaniuoju telefonu, kompiuteriu bei internetu.  

 

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 9285 leidinių fragmentų kopijos (7645 mažiau negu 2019 

m.), už mokamas paslaugas surinkta 758,55 €. Už gautas lėšas įsigyta naujų skaitytojų 

pažymėjimų, kanceliarinių prekių, rašomojo popieriaus. 

 

VIII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

Iš viso SVB fonduose yra 168358 fiz.vnt., 33268 pav. dokumentų. SVB fondai nuo 2019 

metų sumažėjo 0,54 proc. arba 913 fiz. vnt. VB sukauptas 57651 fiz. vnt. dokumentų fondas 

sudaro 34,2 proc. viso SVB dokumentų fondo. Dokumentų  fondas VB nuo 2019 metų sumažėjo 

0,5 proc. Žiežmarių padalinyje vartotojų paslaugoms buvo 13841 fiz. vnt. dokumentų (arba 8,2 

proc. SVB fondo). Nuo 2019 metų šiame padalinyje dokumentų fondas padidėjo 2,0 proc. Kaimo 

padaliniuose sukauptas 96866 fiz. vnt. dokumentų fondas. Tai sudaro 57,5 proc. visų SVB 

sukauptų dokumentų. Kaimo padalinių dokumentų fondas nuo 2019 metų sumažėjo 0,9 proc. 

Vidutinis kaimo padalinių fondo dydis 4212 fiz. vnt. dokumentų.  

12 lentelė 
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Aprūpinimas dokumentais 2018 -2020 m., fiziniai vienetai 

Bibliote

ka 

Fondo apimtis metų 

pabaigoje  

Pokytis 2019/2020 m. 

(+;-) 
1 gyventojui 

tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 

tenka 

dokumentų 

1 000 

gyventojų 

tenka 

dokumentų 
2018 2019 2020 

Vienetai Procentai 

VB 61242 57927 57651 - 276 - 0,5 7,2 23,5 7183 

MP 13261 13575 13841 + 266 + 2,0 3,5 28,1 3460 

KP 101685 97769 96866 - 903 - 0,9 5,6 32,1 5644 

SVB 176188 169271 168358 - 913 - 0,5 5,8 28,2 5768 

 

Vienam rajono gyventojui tenka 5,8 dokumentų: mieste – 3,5, kaime – 5,6. 

SVB vienam gyventojui tenka 5,8 fiz. vnt. dokumento, kai IFLA rekomenduoja vienam 

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

2020 metais buvo nurašyta daug pasenusios ir neaktualios literatūros.  

Vienam SVB vartotojui tenka 28,2 dokumentų: mieste – 28,1, kaime – 32,1. 

SVB vartotojams tenka 28,2 dokumentų, kai IFLA rekomenduoja 8–12 knygų vienam 

vartotojui. Rajono viešųjų bibliotekų fondai yra per dideli, nepaklausūs. 

Rajono viešosiose bibliotekose 1000 gyventojų teko 5768 fiz. vnt. dokumentų.  

 

13 lentelė 

Aprūpinimas dokumentais 2018 -2020 m., pavadinimai 

Biblioteka 
Pavadinimų skaičius metų pabaigoje 

Pokytis 2019/2020 m. 

(+;-) 

2018 2019 2020 Vienetai Procentai 

VB 29835 29328 29357 + 29 + 0,1 

MP 5073 5335 5636 + 301 + 5,6 

KP 10468 10783 11075 + 292 + 2,7 

SVB 32350 32799 33268 + 469 + 1,4 

 

Iš viso SVB fonduose yra 33268 pav. dokumentų. Nuo 2019 metų pavadinimų skaičius 

padidėjo 469 vienetais. 2020 metų pabaigai pavadinimų skaičius, palyginus su egzempliorių 

skaičiumi, augo, nes metų eigoje buvo nurašyta daug vieno pavadinimo dokumentų dubletų. 

14 lentelė  

Dokumentų fondo kaita 2018-2020 m., fiziniai vienetai 

Biblio-

teka 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 1652 1697 1854 5784 5012 2130 61242 57927 57651 

MP 791 776 912 1095 462 646 13261 13575 13841 

KP 6041 4222 5777 10729 8138 6680 101685 97769 96866 

SVB 8484 6695 8543 17608 13612 9456 176188 169271 168358 

 

Lyginant su 2019 metais, dokumentų 2020 metais gauta 1848 fiz. vnt. daugiau dėl 

papildomo Kultūros ministerijos finansavimo leidiniams įsigyti. 2020 metais nurašyta 4156 fiz. 

vnt. mažiau dokumentų nei 2019 metais, tačiau tai yra 913 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 2020 metais sumažėjo 913 fiz. vnt.  

 

 

 

 

15 lentelė  
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Fondo pokyčiai VB ir padaliniuose 2020 m., fiziniai vienetai 
 Buvo 

2020.01.01 

Gauta 

2020 m. 

Nurašyta 

2020 m. 

Yra 

2020.12.31 

Fondo 

pokytis 

(+/-) 

Kaimo padaliniai      

Antakalnio biblioteka 4869 238 303 4804 - 65 

Dainavos biblioteka 3627 156 139 3644 + 17 

Darsūniškio biblioteka 3676 182 106 3752 + 76 

Pakertų biblioteka 3979 261 230 4010 + 31 

Dovainonių biblioteka 5458 298 248 5508 + 50 

Gudienos biblioteka 4636 222 106 4752 + 116 

Neprėkštos biblioteka 2801 189 93 2897 + 96 

Kalvių biblioteka 5493 233 749 4977 - 516 

Kasčiukiškių biblioteka 3821 199 154 3866 + 45 

Stasiūnų biblioteka 4846 312 352 4806 - 40 

Kruonio biblioteka 5028 309 132 5205 + 177 

Tauckūnų biblioteka 3327 226 257 3296 - 31 

Palomenės biblioteka 3437 286 187 3536 + 99 

Paparčių biblioteka 3518 278 164 3632 + 144 

Pravieniškių biblioteka 5724 406 258 5872 + 148 

Varkalių biblioteka 3858 199 897 3160 - 698 

Rumšiškių biblioteka 8019 533 735 7817 - 202 

Mikalauciškių biblioteka 2964 216 191 2989 + 25 

Talpūnų biblioteka 3413 175 148 3440 + 27 

Vilūnų biblioteka 3705 216 414 3507 - 198 

Zūbiškių biblioteka 6021 254 420 5855 - 166 

Žaslių biblioteka 5549 389 397 5541 - 8 

Iš viso kaimo padaliniuose     - 903 

Žiežmarių biblioteka 13575 912 646 13841 + 266 

VB 57927 1854 2130 57651 - 276 

Iš viso SVB     - 913 

 

Daugiausia bibliotekų fondai sumažėjo Varkalių padalinyje (698 fiz. vnt.) ir Kalvių 

padaliniuose (516 fiz. vnt.).  

16 lentelė 

SVB dokumentų fondo sudėtis 2019-2020 m. 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra (be periodikos) Periodiniai leidiniai 

2019 m. 2020 m. 2019 m 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

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

SVB 101684 60,1 103163 61,3 51983 30,7 57119 34,0 10369 6,1 8076 4,8 

VB 26470 45,7 26590 46,1 25259 43,6 28907 50,1 2210 3,8 2154 3,7 
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MP 7917 58,3 8182 59,1 4699 34,6 4895 35,4 816 6,0 764 5,5 

KP 67297 68,8 68391 70,6 22025 22,5 23317 24,1 7343 7,5 5158 5,3 

 

Grožinė literatūra sudaro 61,3 proc. viso dokumentų fondo ir išlieka dominuojanti, tai 

ypač ryškiai matosi kaimo padaliniuose, kur grožinė literatūra sudaro 70,6 proc. Šakinė literatūra 

SVB sudaro 34,0 proc., o VB – 50,1 proc.  

SVB sukaupta 7576 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 šių fondo modeliavimo principų ir proporcijų: įsigyti iki 30 proc. 

literatūros vaikams, 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 2020 metais SVB įsigyta 8543 fiz. vnt. 786 pav. dokumentų. Nuo 2019 m. įsigytų 

dokumentų skaičius padidėjo 1848 fiz.vnt. t.y. 27,6 proc. VB gauta 1854 fiz. vnt., 632 pav. 

dokumentų, t.y. 9,3 proc. daugiau nei 2019 metais. Kaimo padaliniuose nuo 2019 metų gautų 

dokumentų skaičius padidėjo 1555 fiz. vnt. Vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo po 250 fiz. 

vnt. naujų dokumentų. 
17 lentelė  

Aprūpinimas naujais dokumentais 2018-2020 m., fiziniai vienetai 

 

Biblioteka 
Gauta dokumentų 

Pokytis 2019/2020 m. 

(+;-) 
1 gyventojui tenka dokumentų 

2018 2019 2020 Vienetai Procentai 2018 2019 2020 

VB 1652 1697 1854 + 157 + 9,3 0,2 0,2 0,2 

MP 791 776 912 +136 + 17,5 0,2 0,2 0,2 

KP 6041 4222 5777 + 1555 + 36,8 0,3 0,2 0,3 

SVB 8484 6695 8543 + 1848 + 27,6 0,3 0,2 0,3 

 

Vienam rajono gyventojui 2020 metais teko 0,3 dokumentų, toks pat skaičius dokumentų 

vienam gyventojui teko ir kaimo padaliniuose.  

Nuo bendros knygų gauties vaikų knygos sudarė 30,2%: 

 gauta SVB vaikiškos literatūros (be periodikos) – 2131 fiz. vnt., 236 pav., 

 gauta savivaldybės VB vaikų skyriuje naujų knygų – 319 fiz. vnt., 142 pav.,  

 vidutiniškai gauta 1 padalinyje vaikiškų knygų – 65 fiz. vnt., 7 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 77,6 proc., šakinės literatūros – 22,4 proc. 18,4 proc. 

gauties sudaro periodiniai leidiniai. Vidutiniškai 1 kaimo padalinys gavo 5 pav. periodinių 

leidinių, iš jų 2 laikraščių komplektai (2019 m. gavo 5 pavadinimų, iš jų 2 laikraščius). Viešajai 

bibliotekai užprenumeruota 25 pavadinimų periodiniai leidiniai, iš jų 8 laikraščių. Žiežmarių 

padalinys gavo 2 pavadinimų laikraščių ir 7 pavadinimų žurnalų.  

 
 

Fondo atnaujinimo koeficientas 
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SVB fondo atnaujinimo koeficientas - 5,1. Kaimo padaliniuose fondo atnaujinimas 6,0 

(knygų – 5,2), Žiežmarių padalinio fondo atnaujinimas – 6,6, VB fondo atnaujinimas – 3,2. 

Kaimo padaliniuose 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. 

 

 

4 diagrama. Fondo atnaujinimo koeficientas 

Naujos literatūros komplektavimą nulemia finansavimas. Iš valstybės lėšų rajono 

bibliotekų fondo komplektavimui 2020 metais buvo skirta 51100 Eur, t.y. net 25467 Eur daugiau 

negu 2019 metais. Šį pokytį nulėmė metų eigoje gautas papildomas valstybės finansavimas 

leidiniams įsigyti, kurio suma sudarė 21686 Eur. Dokumentų  įsigijimui iš rajono biudžeto buvo 

skirta 3941 Eur. Paramos būdu gautos knygos sudaro 17,3 proc. visos knygų gauties. 

Pagrindiniais komplektavimo tiekėjais išliko leidyklos UAB „Alma littera” (22,6 proc.), UAB 

„Tyto alba“ (10,6 proc.), UAB „Baltos lankos“ (9,6 proc.), Labdaros ir paramos fondas 

„Švieskime vaikus“ (6,6 proc.), UAB „Nieko rimto (6,3 proc.), ir kt.  

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

knygų, SVB fondai 2020 metais 1000 gyventojų pasipildė 240 knygų, VB – pasipildė 154 

knygomis. 2020 m. už vieną knygą vidutiniškai mokėta 9,45 Eur. 
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SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2018-2020 m., eurai 

Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus 
Iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Kultūros 

ministerija 

Savivaldybė Parama  Kultūros 

ministerija 

Savivaldybė Parama  

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 

2020 60713 51100 3941 5672 2,08 1,75 0,14 0,19 

Skirtumas 

2019/2020 

m.,  

procentai 

 

+ 23725, 

+ 64 

proc. 

 

+ 25467, 

+ 99,4 proc. 

 

- 856, 

- 17,8 proc. 

 

- 886 

- 13,5 

proc.  

 

+ 

0,83 

 

+ 0,88 

 

- 0,02 

 

- 0,03 

 

Lėšos vienam gyventojui iš visų šaltinių padidėjo 0,88 Eur, Kultūros ministerijos 

skiriamos lėšos vienam gyventojui padidėjo – 0,88 Eur, savivaldybės skiriamos lėšos 1 

gyventojui taip pat kaip ir paramos būdu gautos lėšos 1 gyventojui neženkliai mažėjo. 

  

Dokumentų nurašymas 

Iš bibliotekų fondų iš viso nurašyta 9456 fiz. vnt. dokumentų, 317 pav., iš jų 5467 fiz. 

vnt. knygų, 288 pav., savivaldybės VB – 2130 fiz. vnt. dokumentų, 603 pav. iš jų knygų 1291 

fiz. vnt., 566 pav. Miesto padalinyje (Žiežmariuose) 646 fiz. vnt. dokumentų, 295 pav. iš jų 

0
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7
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Fondo atnaujinimo koeficientas
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knygų 400 fiz. vnt., 293 pav., kaimo padaliniuose 6680 fiz. vnt. dokumentų, 128 pav. iš jų knygų 

3776 fiz. vnt., 115 pav.  

 Grožinės literatūros rajone nurašyta – 4018 fiz. vnt., (42,5%); 

 Šakinės literatūros rajone nurašyta – 1662 fiz. vnt., (17,6%); 

 Periodinių leidinių rajone nurašyta – 3776 fiz. vnt., (39,9%); 

 Didžiąją nurašytų dokumentų dalį sudaro knygos – 5467 fiz. vnt. (57,8%). 
19 lentelė  

Dokumentų nurašymo priežastys  2018-2020 m., fiziniai vienetai 

Metai 
Nurašyta iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 

turiniu 

Kitos 

priežastys 

Vartotojų 

prarastos 

2018 17608 11375 5654 69 510 

2019 13612 8378 5037 18 179 

2020 9456 5261 4101 - 94 

Skirtumas 2019/2020 

m.,  procentai 

- 4156,  

-30,5 proc.  
- 3117, 

- 37,2 proc. 

- 936, 

-18,6 proc. 

- - 85, 

-47,5 proc. 

 

2020 metais daugiausia nurašyta susidėvėjusių dokumentų – 5261 fiz. vnt. (55,6 proc.), 

pasenusio turinio dokumentų nurašyta 4101 fiz. vnt. (43,4 proc.), vartotojų prarastų – 94 fiz. vnt. 

(1,0 proc.). 39,9 proc. visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai. 

 

 

 

 

 

5 diagrama. Dokumentų nurašymo priežastys, 2020 metai 

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

atrenkamos neaktualios knygos nurašymui. Šių metų bendra dokumentų gautis sudaro 5,0 

procentus, o nurašymas 5,6 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 0,5%, nes nurašyta daugiau dokumentų nei įsigyta. 

 

Dokumentų fondo naudojimas 

 

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. 
 

 

 

55,60% 

43,40% 

1,00% 

Susidėvėję

Pasenusio turinio

Vartotojų prarasti
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Dokumentų fondo naudojimas, 2018-2020 metai 

 
Fondo apyvarta 

Fondo naudojimo koeficientas 

Grožinė 

literatūra 

Šakinė 

literatūra 
Periodiniai leidiniai 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

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

KP 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 0,9 0,5 0,4 0,4 3,4 4,3 4,6 

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

 

Rajono bendras fondų apyvartos rodiklis – 0,5. 

 savivaldybės VB – 0,6; 

 miesto padalinyje (Žiežmariuose) – 0,6; 

 kaimo padaliniuose – 0,5. 

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.  

 

IX.  TAIKOMIEJI TYRIMAI IR METODINĖ VEIKLA 

 

Metodinė veikla ir profesionalumo ugdymas 

 

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kryptys buvo susijusios su besikeičiančiu 

darbo pobūdžiu, pasirengimu naujovėms, paslaugų modernizavimu. Bibliotekoje buvo 

organizuojami pasitarimai, praktiniai mokymai, geros patirties pasidalijimai, skirti 

profesionalumui ugdyti. 

Į kaimo padalinius buvo išvykta 5 kartus. Aplankyti kaimo padaliniai pagal poreikį. 

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. 

Darbuotojų pasitarimuose 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. 

 2020 m. surengti 3 VB ir padalinių darbuotojų pasitarimai, 3 bibliotekininkų praktiniai 

mokymai.  

Viešoji biblioteka vykdė jaunoms šeimoms bibliotekos siūlomų paslaugų ir poreikių 

apklausą. Apklausa parodė, kad  respondentams svarbus bibliotekos prieinamumas visai šeimai, 

apklaustieji pageidauja šviečiamojo pobūdžio seminarų apie tėvystę, vaikų auklėjimą,   

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 2021 metų žymių datų bei sukakčių kalendorius. 

 

http://www.3erdve.lt/
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X. DARBUOTOJAI IR PROFESIONALUMO UGDYMAS 

 

Rajono bibliotekose iš viso dirbo 44 darbuotojai (2020 12 31), iš jų bibliotekininkų – 38 

(86,4% visų darbuotojų). Su bibliotekiniu išsimokslinimu – 20 (45,5% visų bibliotekininkų). 

2020 metais Viešosios bibliotekos struktūra nesikeitė. Pareigybių sąrašas pasipildė nauja 

pareigybe – edukacinių programų vadovas. 

          21 lentelė 

Darbuotojai 2020 m. 

 Darbuotojai Profesionalių bibliotekininkų išsimokslinimas 

Iš viso iš jų 

profesionalūs 

bibliotekinink

ai 

aukštasis aukštesnysis kitas 

skaičius proc. skaičius proc. skaičius proc. 

SVB 44 38 8 21,0 27 71,0  3 7,9 

VB 20 16 4 25,0 11 68,7 1 6,3 

MF 3 2 1 50 1 50 0 - 

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

 

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. 

 

 

          

 
6 diagrama. Kaišiadorių viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai pagal išsilavinimą 

 

Bibliotekose dirbo 8,0% (3) darbuotojai, turintys aukštąjį bibliotekinį, 45,0% (17) 

darbuotojų, turinčių aukštesnįjį bibliotekinį išsimokslinimą. Iš viso SVB dirba 20 (52,6%) 

darbuotojai, turintys bibliotekinį išsimokslinimą. 26,3% (10) turi aukštesnįjį ne bibliotekinį 

išsimokslinimą, 13,2% (5) turi aukštąjį nebibliotekinį išsimokslinimą, 3 (7,9%) 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. 2020 metais darbuotojų kaitos nebuvo. Pagal amžių, nuo 

50 m. iki 60 m., dirba 17 bibliotekininkių, 60 ir daugiau – 15. Darbuotojų amžius senėja, 

45% 

26% 

8% 

13% 

8% 

aukštesn. bibliotek.
aukštesn. nebibliotek.
aukšt. bibliotek.
aukšt. nebibliotek.
kitas
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vidurkis – 54 metų. Daugiau negu pusė darbuotojų (61,5%) išdirbę 21 ir daugiau metų, 8 

bibliotekininkės dirba pensinio amžiaus. Trūksta jaunų specialistų su aukštuoju išsimokslinimu. 

          22 lentelė 

Bibliotekininkų darbo stažas 2020 m. pabaigoje 

Darbuotojų 

skaičius 
Iki 5 m. 5 – 10 m. 10 – 20 m. 20 – 30 m. 30 – 40 m. 

40 m. ir 

daugiau 

38 3 7 4 4 12 8 

 

Darbuotojų profesionalumo ugdymas. Sėkmingai atnaujinta darbuotojų kompetencija. 38 

bibliotekininkai dalyvavo regiono metodinių centrų – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuojamuose mokymuose,  Viešosios 

bibliotekos skaitmeninio raštingumo mokymuose bei projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, 

saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ mokymuose. Karantino metu darbuotojai 

nuotolinių dalyvavo nuotoliniuose mokymuose bei seminaruose. 

          23 lentelė 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2019 m. ir 2020 m. 

 Bibliotekininkų 

skaičius 

Vartotojų skaičius 

1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 

1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiz. vnt.) 

1 bibliotekininkui 

 

2019 2020 
Skirtu-

mas 
2019 2020 

Pokytis 

(proc.) 

 

2019 2020 
Pokytis 

(proc.) 
2019 2020 

Pokytis 

(proc.) 

VB 15 16 +1 188 153 -18,6 2411 1228 -49,1 2692 1989 -26,1 

MF 2 2 0 251 246 -2,8 4143 3605 -13,0 4356 3852 -11,6 

KF 20 20 0 154 151 -1,9 3037 2220 -26,9 2962 2475 -16,4 

SVB 37 38 +1 173 157 -16,0 2843 1875 -34,0 2928 2343 -20,0 

 

Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose lyginant su 2019 metais, visi darbuotojų 

veiklos efektyvumo rodikliai sumažėjo dėl šalyje paskelbto karantino. 

  

XI. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

 

Patalpų būklė 

 Padalinių patalpų būklė nesikeitė.  Lėšų stygius neleidžia atnaujinti patalpų interjero, 

kompiuterių darbuotojams.          

 Viešosios bibliotekos pastato fasadui būtinas atnaujinimas. Gudienos padalinio patalpos 

yra avariniame pastate. Kalvių, Dainavos, Pakertų padaliniuose reikia atlikti einamąjį remontą. 
Gudienos, Dainavos padaliniai apšildomi krosnimis. Telefonizuoti visi padaliniai, naudojamas 

TELIA ryšis. 

Rajono bibliotekose iš viso yra 135 kompiuteriai. Iš jų: 

• VB – 30, iš jų 12 vartotojams; 

• padaliniuose – 105, iš jų 81 vartotojams. 

Dauginimo priemonių skaičius:  

• VB – 2; 

• padaliniuose – 25. 

 2020 metais Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešąjai bibliotekai skyrė 9,5 tūkst. Eur. 

Tauckūnų ir Antakalanio padalinių neįgaliųjų prieigai (pandusams) įrengti., 2,4 tūkst. Eur. 

Stasiūnų padalinio pastato stogo remontui bei 4,5 tūkst. Eur. Viešąjai  bibliotekai roletams 

įsigyti. Viešosios bibliotekos Kasčiukiškių padalinys iš privačių patalpų perkeltas į daugiabutį, 

priklausantį Kaišiadorių savivaldybei. 
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XII. FINANSAVIMAS 

 

Einamosios (paprastos) išlaidos 

 darbo užmokesčiui –478552 Eur. (42552 Eur. daugiau negu 2019 m.); 

 dokumentų įsigijimui –51240 Eur. (20810 Eur. daugiau negu 2019 m.) iš jų:  

 periodiniams leidiniams – 3941Eur.; 

 knygoms –46933Eur.; 

 elektroninei informacijai –289 Eur.; 

 ne elektroniniams leidiniams (kitiems) – 16 Eur.; 

 kitos išlaidos – 79650 Eur. 

Kapitalinės išlaidos 

 Kompiuterinei įrangai – 2758 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 576294 Eur. (38,9 tūkst. daugiau negu 2019 m.) 

 iš savivaldybės biudžeto –512635 Eur; 

 iš valstybės (KM lėšos komplektavimui) – 51100 Eur; 

 steigėjo lėšos dokumentams įsigyti –3941 Eur. (periodikai)  

 Kitų nei steigėjo finansavimas lėšų dalis metiniame biudžete: 

Gautos lėšos už mokamas paslaugas (Skenavimas, kopijavimas, vartotojų pažymėjimai) 758,55 

Eur.  

- 2020 m. iš VMI gauta 475,90 Eur. paramos lėšų (2 proc. gyventojų skirtų lėšų 

Bibliotekai). 

- projekto įgyvendinimui gauta LKT dalinis finansavimas 11300 Eur., palyginus 

su 2019 metais 4 200 Eur. daugiau. 

- 44,40 Eur. – už priduotą makulatūrą. 

- 468 fiz. vnt. 480,48 Eur. – už knygas vaikams iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime 

vaikus“. 

- 130 knygų gauta „Knygų Kalėdų“ akcijos metu 403,68 Eur. sumai. 

- 400 Eur. Kaišiadorių rajono savivaldybė skyrė projekto „Laiko iššūkiai“ įgyvendinimui.          

Yair Katz šeima Žaslių bibliotekai padovanojo baldus.  

24 lentelė 

    SVB finansavimas 2016 - 2020 m. 

Metai 

Iš viso  

(Suma €) 

 

Savivaldybės 

(Suma €) 

 

Valstybės 

(Suma €) 

 

Parama 

(Suma €) 

 

Mokamos 

paslaugos 

(Suma €) 

 

Programų, 

projektų 

lėšos  

(Suma €) 

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 

2020 576294 512635 51100 475 785 11300 

 

2020 metais rajono viešųjų bibliotekų išlaikymui iš visų šaltinių buvo gauta 512635 €. Iš 

savivaldybės biudžeto buvo gauta 9,6 tūkst. € daugiau negu 2019 metais. 88,9% visų lėšų skyrė 

savivaldybė. Lėšos dokumentams įsigyti sudaro 8,9% (51240 €) išlaidų, darbo užmokesčiui – 

83,0% (478552Eur.). Lyginant su praėjusiais metais išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 9,8, 

dokumentams įsigyti padidėjo 68,4 %. LIBIS priežiūrai ir palaikymui panaudota 2,8 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 
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kompiuterizavimas 2018 m.“ Įgyvendinant projektą, atnaujinta 10 VB padalinių kompiuterinė 

įranga vartotojams. 
 

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 1224gyventojus. 

 Bibliotekos paslaugomis naudojosi 20,4 proc.  rajono gyventojų.  2020 metais  

bibliotekose užsiregistravo 5964 vartotojai, 71255 lankytojams buvo išduota 89038 vnt. 

įvairių dokumentų.  

 Bibliotekų fondai per metus buvo papildyti 8543 dokumentais (1848 fiz. vnt. daugiau 

negu 2019 m.), 786 pavadinimų. Naujai gauti dokumentai sudarė 5,1 proc. viso SVB 

dokumentų fondo.  Iš valstybės lėšų rajono bibliotekų knygų fondo komplektavimui 2020 

metais buvo skirta 51100 Eur, t.y. 25467 Eur daugiau negu 2019 metais. 

 Vystant skaitymo skatinimo bei kultūrinę-edukacinę veiklą bibliotekose surengti 553 

renginiai, iš jų 170 dokumentų ir įvairaus meno parodų. Renginiuose apsilankė 8876 

lankytojų. 

 Organizuojant renginius bibliotekose buvo bendradarbiaujama su Kaišiadorių rajono 

mokyklomis, Vaikų darželiais, Vaikų dienos centrais, Kultūros centru, Kaišiadorių 

muziejumi, Turizmo verslo ir informacijos centru, Kaišiadorių šventosios Faustinos 

mokykla, rašytojais ir kitais kūrėjais. 

 Įgyvendinant projektą „Laiko iššūkiai“, Viešoji  biblioteka lankytojams pasiūlė naujas 

paslaugas – kūrybines kino dirbtuves, edukacinius užsiėmimus 0-3 metų vaikams su 

mamomis ir 4-7 m. vaikams, virtualias edukacijas minėtoms amžiaus grupėms, 

tiesiogines renginių (edukacijų, seminarų, knygų pristatymų) transliacijas. Siekiant 

paminėti Kaišiadorių vardo paminėjimo 430-ąsias metines, kūrybinių dirbtuvių metu 

režisieriai kartu su projekto dalyviais sukūrė du trumpametražius dokumentinius filmus 

„Mano miestui – 430!“ (5,9 tūkst. peržiūrų), „Mano miestas Kaišiadorys. 1590–2020 m.“ 

(4,9 tūkst. peržiūrų).    

 Būdama socialiai atsakinga, Viešoji biblioteka karantino laikotarpiu prisidėjo prie 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir viešųjų bibliotekų akcijos 3D 

spausdintuvais kurti apsauginius veido skydelius  ir juos dovanoti sveikatos apsaugos 

darbuotojams. Akcijos metu pagaminta 170 apsauginių skydelių.  

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

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose skaitmeninio 

raštingumo apmokyta 509 gyventojai. Kaišiadorių viešoji biblioteka buvo paskatinta 

projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėkos raštu - Už indėlį stiprinant savo krašto gyventojų 

skaitmeninius gebėjimus. 

 Nacionalinės bibliotekos vykdomo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu, 2020 metais 

atnaujinta VIPT kompiuterinė įranga 10 padalinių (Mikalauciškių, Žaslių, Talpūnų, 

Stasiūnų, Tauckūnų, Antakalnio, Pakertų Kalvių, Vilūnų, Darsūniškio), įrengtas 

kokybiškas belaidis internetas. Wi-Fi patrauklus ne tik jaunimui ir vaikams, bet 

naudojamas ir kitų vartotojų. 

 Siekiant pagerinti lankytojų aptarnavimą, Viešojoje bibliotekoje įrengta nuotolinės 

teisinės pagalbos prieigos taškas. Tai nauja nemokama paslauga, kurią teikia Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto studentai. Paslaugų kokybę užtikrina praktikos grupių 

kuratoriai – profesionalūs teisininkai, advokatai, Teisės fakulteto mokslo darbuotojai. Šia 

paslauga pasinaudojo 3 gyventojai. 
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 Tęsiamas virtualių parodų kūrimas pristatant Kaišiadorių krašto kūrėjus. Parengtos 3 

virtualios parodos: „430 skaitančių kaišiadoriečių“, „Antanas Baranauskas. Rumšiškės“, 

„Kaišiadorių krašto padavimai, legendos, vietovardžiai“. 

 Bibliotekose populiarus LNB tiesioginių internetinių transliacijų ciklas. Bibliotekų 

lankytojai stebėjo 35 internetines tiesiogines vaizdo transliacijas bibliotekose aktualiomis 

temomis iš LNB( Lietuvos nacionalinės bibliotekos). 

 Bibliotekos veiklos efektyvumas priklauso nuo darbuotojų profesionalumo. Kvalifikaciją 

kėlė 38 bibliotekos specialistai.  

 Bibliotekų darbuotojai buvo paskatinti padėkomis, prizais: 

- Kaišiadorių viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ 

padėka už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės 

veiklas ir padedant savo bendruomenės nariams jaustis saugesniais 

internetinėje erdvėje. 

- Kaišiadorių viešajai bibliotekai pareikšta projekto „Prisijungusi Lietuva“ 

padėka už bendradarbiavimą organizuojant projekto „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ teminę 

akciją „Senjorų dienos internete“. 

- Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos surengtame jaunųjų bibliotekos 

darbuotojų konkurse „O kaip pasikeisime per ateinančius 20 metų“, 

Kaišiadorių viešosios bibliotekos edukacinių programų vadovės Evelinos 

Senkevičiūtės vizija Facebook lankytojų pripažinta įspūdingiausia. 

 Padidėjo  bibliotekų darbuotojų darbo užmokestis 2020 m. 9,7 procento. 

 

 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. 

 Gautų paketų naudojimo bibliotekoje paslaugos yra rimtas iššūkis vyresniai specialistų 

kartai.  

 

 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. 
 Atnaujinti darbuotojų IT kompetenciją. 


