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Pagrindinės veiklos kryptys 2013 m. 

 

2013 metais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau tekste – 

VAVB, Biblioteka) dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytus 

strateginius tikslus: 

 3 strateginį tikslą įgyvendinančią programą Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios 

informacijos sklaida (kodas 03-03); 

 5 strateginį tikslą įgyvendinančią programą Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimo, 

kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas 

(kodas 05-01).  

Šiuos tikslus ir programas biblioteka įgyvendino vykdydama Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-683 sudarytos Darbo grupės apskričių viešųjų 

bibliotekų funkcijoms ir uždaviniams įvertinti ataskaitos (2011-04-15) rekomendacijas, kuriose 

siūloma vystyti bibliotekos veiklą nukreipiant ją į viso regiono poreikius, išanalizuoti ir numatyti 

galimas viso regiono savivaldybių bibliotekų jungtinės veiklos kryptis, įvertinant bibliotekos 

veiklos teritorijos bibliotekų ir jų tinklų, informacinių išteklių ir paslaugų būklę, jų įtaką teritorijos 

gyventojų aptarnavimo kokybei, organizuoti veiklą pasitelkiant tokius instrumentus kaip veiklos 

koordinavimas regione, informacinių išteklių profiliavimas, regiono savivaldybių bibliotekų 

darbuotojų tęstinio mokymo organizavimas, pažangių veiklos metodikų kūrimas organizuojant ir 

teikiant bibliotekų paslaugas teritorijos gyventojams, kitas teritorijos bibliotekų veiklą 

integruojančias priemones.  

 

Kaip svarbiausius 2013 m. darbus galima būtų išskirti: 

 Stiprinta naujoji Bibliotekos organizacinė struktūra, užtikrinant efektyvią organizacinę, 

informacinę ir metodinę Bibliotekos veiklą regione: 

 2013 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu ĮV-454 

patvirtinti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos nuostatai; 

 Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 

išvadomis, nuo Bibliotekos Administracijos buvo atskirtas Buhalterijos padalinys; 

 Nuo Skaitytojų aptarnavimo centro (toliau tekste – SAC) buvo atskirta Vilniaus žydų 

viešoji biblioteka (toliau tekste – VŽVB), kuri tapo atskiru padaliniu; 

 Atsižvelgiant į pakeitimus, 2013 m. rugsėjo mėn. pakeista ir patvirtinta Bibliotekos 

organizacinės struktūros schema; 
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 2013 m. lapkričio mėn. patvirtinti Bibliotekos padalinių nuostatai, pakeitę iki tol 

galiojusius laikinuosius nuostatus; 

 Įgyvendinta Bibliotekos specialistų atestacija. 

 Inicijuota ir administruota Regiono bibliotekų tarybos veikla. 

2013 m. pažymėtini kaip Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono 

bibliotekų tarybos (toliau tekste – Taryba) veiklos pradžios metai: 

 2013 m. gegužės 8 d. VAVB direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-20 buvo patvirtintas Tarybos 

reglamentas; 

 2013 m. gegužės 8 d. VAVB direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-21 – Tarybos sudėtis. 

Remiantis Bibliotekos nuostatais, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro (toliau tekste – 

RBMVC) nuostatais ir Tarybos reglamentu, Taryba sudaryta iš Teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų paskirtų atstovų ir po vieną Alytaus ir Vilniaus apskričių mokyklų bibliotekų atstovų. 

Taip pat į Tarybą gali būti kviečiami Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovai, 

kultūros, švietimo, mokslo ir visuomenės veikėjai; 

 Pagal Tarybos reglamentą, pagrindinė Tarybos veiklos forma – posėdžiai, kurie 

kviečiami du kartus per metus. 2013 m. įvyko du suplanuoti posėdžiai (keturių metų kadencijai 

Tarybos pirmininke išrinkta VAVB RBMVC vadovė Laura Juchnevič) ir vienas Teritorijos 

bibliotekininkams skirtas Šventinis renginys; 

 2013 m. lapkričio 20 d. VAVB direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-43 buvo patvirtinti Tarybos 

nuostatai. 

 Veikloje vadovautasi Bibliotekos veiklos 2013-2020 metų gairėmis; 

 Vykdyti projektai, kurių tikslinė grupė yra priskirtoje Teritorijoje veikiančios savivaldybių 

viešosios bibliotekos (atlikti tyrimai, analizės ir veiklos vertinimai, organizuoti edukaciniai ir kiti 

renginiai, paruoštos metodinės rekomendacijos ir kt.); 

 Stiprinti Teritorijos bibliotekų instituciniai ryšiai, organizuotos ir teiktos kvalifikacijos 

tobulinimo  paslaugos teritorijos bibliotekoms;   

 Stiprinta Bibliotekos veikla, gerinant Bibliotekos informacinių išteklių kokybę, didinant jų 

prieinamumą Teritorijos gyventojams. 

 

 2013 metai paminėtas kraštotyrinės duomenų bazės „Vilnijos vartai“ (www.vilnijosvartai.lt) 

veiklos penkmetis: kurtas ir talpintas naujas duomenų bazės turinys, vykdytas viešinimas, pristatant 

duomenų bazę visuomenei: paruošti skirtukai ir lankstinukai; duomenų bazė pristatyta (pranešimas 

– „Vilnijos vartai“: ką skaityti apie kraštą ir žmones) tarptautinės „Knygų mugės“ Bibliotekų 
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erdvėje biblioteka@įkrauk.lt; skaitytas pranešimas Lietuvos mokslo istorijai ir mokslo filosofijai 

skirtoje konferencijoje „Scientia et historia-2013“ (pranešimus skaitė Zita Tiukšienė); paruoštas 

straipsnis profesiniam leidiniui; išsiųsti informaciniai el. laiškai įstaigoms; organizuotas 

kvalifikacijos kėlimo renginys specialistams, dirbantiems su duomenų baze visoje Teritorijoje; 

sukurtas profilis socialiniame tinke Facebook ir kt. 

 

Programa. Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida  

03-03-01. Tikslas. Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės 

 

Programos tikslo vertinimo kriterijai  

Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius 

Kriterijaus pavadinimas 
Pasiekta reikšmė  

2013 metai 2012 metai Skirtumas % 

Fizinių apsilankymų skaičius  217 870 167 422 23 

Virtualių apsilankymų skaičius  204 855 201 947 1,4 

Fizinių ir virtualių 

apsilankymų skaičius (iš viso)  

422 725 369 369 12,6 

 

Fizinių apsilankymų skaičiaus didėjimą lėmė tai, kad Biblioteka sėkmingai veikė visus metus 

ir nebuvo trukdžių aptarnaujant vartotojus ar priimant lankytojus (2012 m. buvo diegiama RFID 

sistema, o vykdomi darbai lėmė lankytojų skaičiaus mažėjimą).  

Fizinių apsilankymų apskaitą palengvina elektroninės apskaitos RFID įdiegimas, nes el. 

varteliai fiksuoja visus, pro juos praeinančius asmenis, t.y. lankytojus. 

Virtualių apsilankymų skaičius kinta nežymiai, tačiau Biblioteka nuolat tobulina virtualias 

„erdves“, kuriose lankytojai gali sau rasti aktualią informaciją:  

 Veikia atnaujintas Bibliotekos tinklalapis www.amb.lt; 

 SAC Vaikų literatūros sektorius savo tikslinę auditoriją – vaikus ir jų tėvus – pasiekia per 

tinklaraštį http://vaikai.amb.lt/; 

 VŽVB nuolat pildo tinklaraštį http://vilnius-jewish-public-library.com/, kurioje galima rasti 

aktualią informaciją apie padalinio veiklą, planuojamus ar jau įvykusius renginius; 

 Taip pat VŽVB savo tikslinei auditorijai siūlo dalintis informacija socialiniame tinkle 

Facebook; 

mailto:biblioteka@įkrauk.lt
http://www.amb.lt/
http://vaikai.amb.lt/
http://vilnius-jewish-public-library.com/
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 Atskirą auditoriją pritraukia kraštotyrinės duomenų bazės „Vilnijos vartai“ tinklalapis 

(www.vilnijosvartai.lt); 

 Pasiteisino Bibliotekos profilis socialiniame tinkle Facebook: 2013 m. sekėjų skaičius pasiekė 

977, tai yra išaugo 596 sekėjais; 

 Aktyviai domimasi kraštotyros duomenų bazės „Vilnijos vartai“ profiliu, kuris startavo 2013 

m.,  socialiniame tinkle Facebook. 

 

 2013 m. sukurtas naujas tinklaraštis – bendravimo ir patirties dalinimosi erdvė, – skirta Alytaus 

ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams (regionas.amb.lt). 

 2014 m. planuojama plėsti virtualias lankytojų „erdves“, ieškant galimybių naudoti įvairesnių 

socialinių tinklų platformas. 

 

03-03-01-01. Uždavinys. Skatinti skaitymą visuomenėje ir gerinti informacijos bibliotekose 

prieinamumą 

 

1 priemonė: Numatyti skaitymo skatinimo visuomenėje priemones ir jas įgyvendinti 
 

Programos uždavinio 1 priemonės vertinimo kriterijai 

Įsigyti nauji dokumentai (pav.; fiz. vnt.) 

2013 metų pabaigoje Bibliotekos dokumentų fondą sudarė 492 635 fizinių vienetų 186 379 

pavadinimų leidinių, 20 prenumeruojamų licencijuotų duomenų bazių, 1 LIBIS Bibliotekos 

elektroninis katalogas
1
 ir 1 kraštotyrinio turinio duomenų bazė (kuriama kartu su kitomis Vilniaus 

apskrities savivaldybių viešosiomis bibliotekomis). 

 

2013 metais Bibliotekos fondų atnaujinimui ir jų papildymui iš Biudžeto lėšų buvo įsigyta 1 

873 pav., 4 995 fiz. vnt. dokumentų. Vertinimo kriterijų numatytos reikšmės nebuvo pasiektos, nes 

buvo pirkti senieji leidiniai Mickevičianos ir Regiono fondams. Analizuojant Bibliotekos fondo 

papildymą ir atnaujinimą iš visų šaltinių, galima pastebėti, kad 2013 m. iš viso buvo įsigyta (su 

parama ir kitais būdais) 5 113 pav., 11 109 fiz. vnt. Rodikliai nežymiai skiriasi nuo 2012 m., kai 

įsigytų fizinių vienetų buvo 10 120, t.y., 8,9 proc. mažiau nei 2013 m., ir 5 768 pav., tai yra 12,8 

proc. daugiau nei 2013 m. 

 

 

                                                           
1
 Iki 2012 m. ataskaitose buvo pateikiama informacija apie lokalią analizinių įrašų duomenų bazę. 

http://www.vilnijosvartai.lt/
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Dokumentų fondo atnaujinimas (įsigyta dokumentų) 2008-2013 metais (fiz. vnt. ir pav.) 

 

 

 

Taigi 2013 m. iš paramos įsigyta 4 600 fiz. vnt., 2 958 pav. dokumentų. 

2013 m. Biblioteka prenumeravo periodinius leidinius: 181 pav., 1 295 fiz. vnt. 

 

Dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai 2008-2013 metais ir jų pasiskirstymas (tūkst. Lt) 
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Įsigyta dokumentų (fiziniais vienetais) 19207 11635 9005 8300 10120 11109
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Dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai 2008-2013 metais (fiz. vnt.) 

 

 
 

Dokumentų atranka ir nurašymas 

2013 metais antrinė dokumentų atranka ir dokumentų nurašymas buvo viena iš prioritetinių 

fondo sudarymo krypčių. Bibliotekos nurašymo kiekis pasiekė 25 tūkst. fiz. vnt. 2013 metais 

didžiausias dėmesys buvo skiriamas susidėvėjusių Abonemento fondo dokumentų nurašymui. Šis 

fondas yra labiausia apyvartus, jo leidiniai greičiausiai sudėvimi, negrąžinami skaitytojų, jis turi 

būti pats paklausiausias, sena literatūra neturi užimti lentynų, kai nėra, kur patalpinti naujai gautus 

leidinius. Taip pat buvo stengiamasi sumažinti Bibliotekos fondų dislokacijos vietas. Šiuo metu 

Abonemento fondas išdėstytas 4 vietose, Bibliografijos – 3, todėl buvo stengiamasi nurašyti 

dubletinius egzempliorius (nurašymo priežastis – neaktuali, pasenusi). Iš dokumentų fondo atrinkta 

ir nurašyta  24 965 fiz. vnt. dokumentų. Pagal nurašymo priežastis pasiskirstymas toks:  

 

Nurašymo priežastys 2013 m. rodiklis Procentas nuo fondo 

Susidėvėję 5 777 23,1 

Praradę aktualumą 19 001 76,1 

Vartotojų prarasti 187 1,8 
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Dokumentų fondo papildymas ir nurašymas  2008-2013 metais (fiz. vnt.) 

 

 

 

2013 m., diegiant RFID sistemą, apsaugotų leidinių skaičius pasiekė 117 000 fiz. vnt. (2013 

m. RFID sistema apsaugoti 35 056 fiz. vnt. leidinių). Šie darbai toliau tęsiami, planuojama į RFID 

sistemą įtraukti visus bibliotekos fonde esančius leidinius. Tai paspartins planuojamus fondo 

struktūrinius pokyčius – po Bibliotekos rekonstrukcijos vartotojams taps prieinami saugyklos fondo 

dokumentai. Šiuo metu vartotojai gali savarankiškai skolintis (savitarna) leidinius iš Abonemento ir 

daugumą Meno sektoriaus leidinių. 

 

2 priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų 

bibliotekų, Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklos teritorijose. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų 

veiklą. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų veiklą 

 

2013 m. Biblioteka parengė 7 812 bibliografinius įrašus. Iš jų bibliotekoje parengta ir išsiųsta 

į LIBIS suvestinį katalogą 7 226 bibliografiniai įrašai, duomenų bazėms – 586.  

LIBIS VAVB elektroniniame kataloge 2013-12-31 joje buvo 196 490 analizinių įrašų. 

 

Duomenų bazių panaudojimas. Bibliotekos vartotojai 2013 metais galėjo naudotis 20 

duomenų bazių (toliau tekste – DB) informaciniais ištekliais: 4 lietuviškų DB (Lietuvos periodinės 

spaudos bibliografine straipsnių baze, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB), 

INFOLEX Praktika ir Verslo žinių archyvu), EBSCO DB paketu, Oxford Art Online, Oxford Music 

Online, Oxford Reference Online: Premium Collection, Emerald Management eJournals 

Collections, RefWorks, Taylor & Francis, BiblioRossica, University Library Online. Daugiausiai 

naudotasi EBSCO Publishing, Emerald ir Oxford Reference Online DB. 2013 metais buvo 

testuojama 20 duomenų bazių. 
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Licencijuotomis duomenų bazėmis naudojosi 242 nutolę vartotojai (2012 m. – 190; 

užregistruoti 52 nauji nutolę vartotojai). Taip pat 2013 m., lyginant su 2012 metais, išaugo atliktų 

paieškų skaičius 22,7 % (nuo 13 239 atliktų paieškų skaičiaus 2011 m., 21 742 atliktų paieškų 

skaičiaus 2012 m., iki 28 140 2013 m.). Duomenų bazių panaudą ir vartotojų skaičiaus didėjimą 

skatino tęsiama Bibliotekos kampanija informuojant apie duomenų bazių paslaugą bibliotekose: 

įgyvendinta 4 naudojimosi duomenų bazėmis ir elektroniniais šaltiniais skatinimo priemonių 

Bibliotekoje ir apskrityse; įgyvendinti apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojų ir Bibliotekos 

vartotojų mokymai naudotis šiais ištekliais; paruoštas reklamos komplektas, skirtas vartotojams; 

informacija apie šiuos išteklius skleista per interneto svetainę: 

 parengta virtuali instrukcija „Kaip ieškoti EBSCO duomenų bazėje“ ir įdėta Bibliotekos 

interneto svetainėje (D. Dainienė, padėjo G. Narbutaitė); 

 atnaujintas ir išplatintas duomenų bazių reklaminis paketas Bibliotekoje ir Bibliotekos 

interneto svetainėje; 

 nuolatos skelbiama Bibliotekos svetainėje apie testuojamas duomenų bazes; 

 pravesti Teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų mokymai naudotis 

elektroniniais ištekliais (Druskininkuose ir Alytuje mokėsi 27 darbuotojai) (Z. Tiukšienė, G. 

Narbutaitė); 

 pravesti 22 individualūs mokymai bibliotekos lankytojams. 

 

Tęsiamai darbai rengiant kraštotyrinio turinio duomenų bazę „Vilnijos vartai“ (Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir Vilniaus apskrities savivaldybių viešųjų 

bibliotekų įgyvendinamas bendras projektas, kurio tikslas – integruoti internete Vilniaus apskrities  

kraštotyros informaciją ir kraštotyrinius dokumentus; projekto pradžia – 2008 m.). 2013 metais 

buvo pildomas DB turinys; skaitmeninami kraštotyros darbai, rengiami ir talpinami DB tekstai 

(tekstai apie vietoves, nominacijų aprašymai, biogramos, kiti tekstai – pratarmės, apžvalginiai 

straipsniai, bibliografinės apžvalgos, bibliografiniai sąrašai); daug dėmesio skiriama rengiamos 

medžiagos turinio koordinavimui, partnerių konsultavimui ir kt. VAVB parengė 345 bibliografinius 

įrašus, 43 tekstus. 2013 m. organizuotas seminaras apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų 

bibliotekininkams, kuriame pranešimus skaitė Z. Tiukšienė („Vilnijos vartai“: penkeri darbo metai 

ir perspektyvos“) ir N. Sisaitė („Nuolatinis svetainės „Vilnijos vartai“ turinio pildymas ir duomenų 

atnaujinimas“). 

2013 metais šios DB apsilankymų skaičius buvo 72 053 per metus (2010 metais – 38 369 

apsilankymai, 2011 metais – 72 282, 2012 metais – 84 827). 
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2013 m. „Vilnijos vartai“ sulaukė ypač daug teigiamo dėmesio dėl minimų penkerių metų 

veiklos. 

 

Biblioteka 2013 m. aktyviai įgyvendino veiklas, susijusias su skaitytojų ir lankytojų 

aptarnavimu, skaitymo skatinimo ir bibliotekos veiklos paslaugų viešinimu, kultūrinės veiklos 

priskirtoje Teritorijoje plėtojimu. Iš viso įgyvendintos 3 programos, per metus įvyko 212 renginių. 

Bibliotekos edukacinėse programose dalyvavo 6 425 žmonės.  

 

Įgyvendintų skaitymo skatinimo programų ir priemonių apžvalga: 

Įgyvendintos trys skaitymo skatinimo programos, orientuotos į skirtingas auditorijas: 

1. įgyvendinant ikimokyklinio amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams 

skirtas programas, kurių metu vartotojai buvo kviečiami į garsinius skaitymus, ekskursijas, 

kompleksinius renginius, piešinių parodas Laiptų galerijoje, knygų parodas, buvo skelbiamas metų 

populiariausios knygos ir autoriaus konkursai, siūlomi rekomenduojamų knygų sąrašai; 

2. įgyvendinant paaugliams skirtą programą, vartotojai buvo kviečiami į ekskursijas, 

kompleksinius renginius, parodas, knygų parodas, siūlomi rekomenduojamų knygų sąrašai ir kt.; 

3. įgyvendinant skaitymo ugdymo programą, skirtą suaugusiems, buvo derinamos Bibliotekos 

tradicinės, naujoviškos ir iš dalies finansuojamos projektinės veiklos: kompleksiniai renginiai, 

žodiniai renginiai ir Skaitytojų klubo susitikimai, parodos Abonemente. Suaugusiesiems pasiūlytos 

Bibliotekos paruoštos tęstinės priemonės: 

 renginių ciklas „Vilniaus kraštas: daugiakultūriškumo kontekstai“ – 81 renginys. 

 Dalyvauta bendrame projekte su Mokytojų namais „Vilniaus Brodas gyvas“ ir  projekte 

„Kultūros naktis“, kurios metu Biblioteka buvo atvira iki vidurnakčio: Didžiojoje skaitykloje vyko 

du spektakliai, rūsyje – skaitomos siaubo pasakos, o kieme vyko ekskursijos. 

 2013 metais tęstos Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje ir Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos bendradarbiavimo veiklos. 2012 metų 

pabaigoje Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje iniciatyva, Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka sulaukė Kalėdų dovanos iš 40 pagrindinių Rusijos leidyklų 

(Rusijos leidyklų asociacija perdavė bibliotekai beveik tris šimtus leidinių rusų kalba). 

 2013 metais Bibliotekoje vyko minėtos kolekcijos pristatymai, taip pat bendradarbiaujant su 

Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje įgyvendintos bendradarbiavimo priemonės. Į 

Vilniaus knygų mugę atvykusi gausi Rusijos Federacijos leidyklų atstovų ir rašytojų delegacija 

(Sergejus Lukjanenko, Michailas Jasnovas, Andrejus Dmitrijevas, Dmitrijus Petrovas, Tatjana 

Daniljanc, Andrejus Martynovas, Anna Gerasimova, Maksimas Amelinas, Anna Šulgat ir kt.) 
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dalyvavo ne tik Knygų mugės, bet ir Bibliotekos organizuotuose renginiuose: įvyko susitikimas su 

Rusijos Federacijos rašytojais ir leidėjais Užupyje, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešojoje bibliotekoje, kitose Vilniaus vietose. 

 renginiai, skirti austrų, šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės kultūros sklaidai – 19 

renginių; 

 renginių ciklas „Adomas Mickevičius ir jo amžininkai“ – 7 renginiai. 

Be visų renginių, buvo paruoštos dvi virtualios parodos, skirtos A. Mickevičiaus vardui:  „Atžalos: 

Adomo Mickevičiaus vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai“ (26 skaidrės, 32 iliustracijos; parengė N. 

Sisaitė ir J. Lazauskaitė) ir „Jie vertė Adomą Mickevičių“ (23 skaidrės, 14 iliustracijų; parengė G. 

Narbutaitė). 

 renginiai, skirti Vilniaus žydų kultūros sklaidai – 23 renginiai; 

 renginiai socialiai jautrioms žmonių grupėms ir jų problemoms spręsti – 10 renginių. 

Įgyvendinant skaitymo skatinimo projektą „Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracijos formų plėtra 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje: renginių adaptavimas kurtiesiems“, 

bendradarbiauta su Gestų vertėjų centru, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  ugdymo centru ir 

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“, surengti 6 

renginiai. Suaugusiems, verčiant į gestų kalbą, pristatytos dvi knygos: „Žmogus laiko taikinyje“ 

(sudarytojas Vilius Kavaliauskas) ir Ken Follett „Žemės stulpai“. Vaikams surengtas integruotas 

renginys „Teatras ir knyga“, 2013 m. rugsėjo 13-28 d. veikė bendra Lietuvos ir Baltarusijos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendra paroda „Tylūs atradimai“, mažiesiems skaityta pasaka, bei 

surengtos dvi ekskursijos po biblioteką. 

 

Įgyvendintų informacinių ir edukacinių programų apžvalga 

2013 m. organizuotos septynios informacinės ir edukacinės, skirtos skirtingoms auditorijoms, 

programos: senyvo amžiaus žmonės turėjo galimybė susitikti Skaitytojų klube ir specialiai jiems 

organizuojamų renginių cikle; tęsiama programa „Kurtieji bibliotekose“ ir pradėtas 

bendradarbiavimas dėl socialiai jautrios grupės – benamių – ilgalaikės programos kūrimo; paruoštos 

ir įgyvendintos trys programos, skirtos vaikams ir jaunimui. Iš daugiausiai dėmesio sulaukusių 

sukurtų priemonių, paminėtina parengta virtuali paroda „Ir aš mažas buvau“, skirta P. Mašioto 

jubiliejui. Ši paroda buvo demonstruojama Abonemente. Pirmą kartą paviešinta per rašytojo 

gimtadienį. 

 

 

 



13 
 

Informacinių technologijų gebėjimų mokymai 

Pastebimas gyventojų informacinių technologijų (toliau tekste – IT) gebėjimų ugdymo 

(individuliai ir grupėse) paslaugos poreikis. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, suorganizuotos 9 

IT mokymų grupės, apmokytas (grupėse ir individualiai) 285 vartotojas, mokymams skirtos 235 

val. 

2013 m. lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto skaičius – 

26 vnt. 

 

Metodinė ir vadybinė veikla priskirtame regione 

VAVB 2013 m. intensyviai organizavimo priskirtos teritorijos bibliotekininkų mokymus: 

 nuo metų pradžios bendradarbiauta su Ugdymo plėtotės centru, vykdant kompiuterinio 

raštingumo mokymus mokyklų bibliotekininkams; taip pat buvo kitų pasiūlymų bendradarbiauti 

projektuose, skirtuose kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją; 

 kovo – gegužės mėn. vyko Bibliotekos organizuojami projekto „Bibliotekos pažangai“ 

tęstinumo užtikrinimo kvalifikacijos kėlimo renginiai, kiti VAVB organizuojami Bibliotekos ir jai 

priskirtos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų ir teritorijos mokyklų bibliotekų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirti mokymai; 

 rugsėjo – lapkričio mėn. vyko mokymai pagal projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“, kurį 

iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. VAVB projekte dalyvavo kaip 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partneris. 

 

Kriterijaus pavadinimas Pasiekta reikšmė 2013 metais 

Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių 

bibliotekų specialistų, pakėlusių kvalifikaciją, 

skaičius (per metus) 

495 

 

VAVB organizuoja vidinius mokymus aktualiomis temomis savo darbuotojams. 

2013 m. priskirtos Teritorijos savivaldybių viešosios bibliotekos pradėjo aktyviau reikšti 

poreikį išvažiuojamiesiems mokymams jų pageidaujama tema jų patalpose. 2014 m. planuojama 

vadovautis šiuo pageidavimu ir kiekvienai savivaldybių viešajai bibliotekai pasiūlyti jų poreikius 

atitinkančius mokymus jų patalpose. 

Įgyvendindama vieną iš prioritetinių – metodinę ir vadybinę veiklą priskirtoje teritorijoje, 

Biblioteka įvykdė 32 projektus, kurių tikslinė grupė yra priskirtoje teritorijoje veikiančios 

savivaldybių viešosios bibliotekos, tai: atlikti tyrimai (4), atliktos analizės ir Bibliotekos bei SVB 
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veiklos vertinimas (15), edukaciniai (mokymo) projektai teritorijos bibliotekų darbuotojams (5), 

parengtos metodikos rekomendacijos (5), papildomų (kompensacinių) paslaugų organizavimo ir 

teikimo teritorijos bibliotekoms kompleksai (3). Šios veiklos pasiteisino, įtraukė visus Bibliotekos 

centrus į veiklą priskirtoje teritorijoje pagal savo atliekamas funkcijas ir kompetencijas. 

Biblioteka taip pat teikė metodinę ir vadybinę pagalbą priskirtos teritorijos bibliotekoms, 

organizavo ir vykdė paramos priemones. 

 

Atliktų analizių apžvalga: 

 Atliktos dvi (viena iš jų bendradarbiaujant su LBD Mokyklų bibliotekų skyriumi) Teritorijos 

mokyklų bibliotekų darbuotojų profesinių žinių poreikio analizės (mokyklų bibliotekų darbuotojų 

apklausos ir poreikio apibendrinimas); šių analizių pagrindu aptarta ir parengta mokyklų darbuotojų 

profesinių žinių tobulinimo programa 2013-2014 metams; 

 Atliktas Teritorijos bibliotekų darbuotojų mokymų kokybės 2013 metais vertinimas. Šiam 

vertinimui atlikti buvo paruošta metodika ir išanalizuoti rezultatai. Biblioteka po kiekvienų 

mokymų, skirtų teritorijos bibliotekininkams, paprašydavo dalyvių užpildyti vertinimo anketas. Šių 

anketų analizės pagrindu tobulinamos mokymų programos ir stiprinamos lektorių kompetencijos. 

 Atlikta Bibliotekos darbuotojų 2014 m. mokymų poreikio analizė; šios analizės pagrindu 

planuojama Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ateinančiais metais. Tikslingai stebima, 

kokių rezultatų pasiekia kvalifikaciją keliantys specialistai priskirtos Teritorijos metodinėje ir 

vadybinėje veikloje; 

 Atlikta Teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos 2012 m. analizė; 

 Išanalizuotos dažniausiai pasitaikančios klaidos pateikiamose Teritorijos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų veiklos ataskaitose; 

 Atlikta Bibliotekos organizacijos kultūros tyrimo duomenų analizė; 

 Atlikta Bibliotekos darbuotojų motyvacijos kartotinės apklausos duomenų analizė; 

 Atlikta „VAVB misija, vizija ir tikslai: interviu“ analizė. Atlikta analizė – vienas iš žingsnių 

link Bibliotekos misijos, vizijos ir tikslų formulavimo; 

 Atlikta Teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų misijos, vizijos ir tikslų formulavimo 

analizė. 

Analizės naudojamos Bibliotekos veiklai priskirtoje teritorijoje stiprinti, siekiant užtikrinti 

paslaugų kokybę ir bendradarbiavimo tikslingumą. 
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Atliktų tyrimų apžvalga: 

 Tyrimas „Viešųjų bibliotekų veiklos integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros 

strategijas“ (koordinuojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrimas). 

 Šio tyrimo objektas – Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosios bibliotekos bei 

savivaldos institucijos. Pagrindinė tyrimo problema – savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos 

matomumas savivaldybių kultūrinės ir socialinės plėtros strategijose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti 

savivaldybių viešųjų bibliotekų sąveikos su savivaldos institucijomis problemas, nustatyti 

savivaldybių viešųjų bibliotekų ir savivaldos institucijų sąlyčio taškus ir bendrus tikslus, palankius 

viešųjų bibliotekų veiklos matomumui didinti. Atliekant tyrimą buvo taikomi du metodai – oficialių 

viešai skelbiamų savivaldybių planavimo ir programinių dokumentų struktūruota turinio analizė ir 

savivaldybių tarybų narių bei administracijų atstovų apklausa anketavimo būdu. Pagrindinės tyrimo 

išvados: 1) savivaldybių viešosios bibliotekos nevertinamos kaip reikšmingos įstaigos, padedančios 

įgyvendinti savivaldybių plėtros ir veiklos strategijas; 2) savivaldos institucijos neturi aiškios 

viešųjų bibliotekų raidos vizijos, joms nerasta derama vieta savivaldybės vystymo strategijose; 3) 

retai įžvelgiama ir menkai vertinama viešųjų bibliotekų  įtaka bendruomenės socialinei gerovei ir 

pažangai; 4) viešųjų bibliotekų vaidmenys dažniausiai siejami su jų kultūrine funkcija, tačiau 

bibliotekos neturi stiprių pozicijų kitų šioje srityje veikiančių institucijų veiklos kontekste. 

Apibendrinti tyrimo duomenys leidžia teigti, kad savivaldos institucijų atstovai nėra pakankamai 

informuoti apie savo savivaldybės viešąją biblioteką, jos veiklą, problemas ir galimybes, o tai gali 

nulemti jų priimamus administracinius sprendimus nustatant prioritetines bibliotekų vystymo 

kryptis, integruojant jas į savivaldybės plėtros ir veiklos programas, sprendžiant bibliotekų 

finansavimo klausimus. Vertinant bibliotekos veiklą, savivaldos institucijoms būtų naudinga 

papildoma informacija, o ypač – veiklos vertinimo kriterijai, informacija apie visų šalies arba 

regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos rezultatus, viešųjų bibliotekų problemų analizė. Šio 

tyrimo rezultatai gali būti panaudojami rengiant regiono viešųjų bibliotekų atstovavimo ir 

bendradarbiavimo su savivaldos institucijomis strategiją bei kuriant konkrečias priemones, 

didinančias bibliotekų matomumą. 

 Tyrimas „BIX (Bibliotheksindex) metodikos tinkamumas vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų 

veiklą“ (koordinuojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrimas). 

Šio tyrimo tikslas – nustatyti BIX metodikos tinkamumą vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų 

veiklą. Apskričių viešosioms bibliotekoms buvo keliami du uždaviniai: 1) pagal LNB pateiktas 

metodikos taikymo rekomendacijas nustatyti savo veiklos teritorijose veikiančių VB vietą 

kiekvienoje iš 4 pagrindinių funkcionavimo sričių (dimensijų): paslaugos, naudojimasis biblioteka, 

veiksmingumas ir plėtra; 2) nustatyti rodiklių tinkamumą bibliotekų veiklos vertinimui ir bibliotekų 
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reitingavimui: pateikti rodiklių interpretacijos ir taikymo apribojimus, apibūdinti bibliotekos vidaus 

ir išorės veiksnius, turinčius įtakos pagal BIX metodiką nustatomiems veiklos rezultatams. 

Pagrindinės tyrimo išvados: 1) BIX metodikoje naudojami rodikliai iš esmės yra tinkami ir taikytini 

Lietuvos viešųjų bibliotekų vertinimui; 2) bibliotekų įvertinimas naudojant BIX metodiką yra 

naudingas ne tik bibliotekoms, bet ir bibliotekos savininko funkcijas vykdančioms institucijoms, 

nes išryškina kiekvienos iš jų stipriąsias ir silpnąsias puses, parodo, kuriuos išteklius ar 

infrastruktūrą reikia plėtoti ir kurias veiklos sritis tobulinti; 3) BIX metodikoje naudojami rodikliai 

atskleidžia ryšius tarp bibliotekos galimybių ir jos veiklos rezultatų, leidžia įvertinti ne tik 

bibliotekos personalo pastangas siekiant veiklos rezultatų, bet ir bibliotekos savininkų funkcijas 

vykdančių institucijų bei rėmėjų indėlį užtikrinant bibliotekos išteklius, infrastruktūros būklę ir 

veiklos sąlygas, kurios turi lemiamą įtaką veiklos rodikliams. Bibliotekų vertinimas pagal BIX 

metodiką skatina bibliotekų, jų savininkų ir rėmėjų  bendradarbiavimą, padeda pagrįsti būtinų 

išteklių reikalingumą ir gali būti panaudojamas kaip atstovavimo instrumentas savininko funkcijas 

vykdančiose institucijose. 

 Tyrimas „Licenzijuojamų duomenų bazių panauda Lietuvos viešosiose bibliotekose“ 

(koordinuojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrimas); 

 Pradėtas Bibliotekos tyrimas „5 ir UDK skyrių dokumentų atviruose fonduose panauda“. 

 

Parengtų ir (ar) pritaikytų tęstinių mokymo programų apžvalga, skaitytų paskaitų 

temos: 

Programos mokyklų bibliotekininkams: „Bibliotekos fondo analizė ir vertinimas“, „UDK 

naujovės ir jų taikymas mokyklų bibliotekose“, „Bibliotekos fondo dokumentų antrinė atranka“. 

Programos viešųjų bibliotekų paslaugų plėtrai: „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“, „Renginių 

organizavimas bibliotekose. Žodiniai ir kompleksiniai renginiai.“, „Elektroninės informacijos 

ištekliai ir jų panaudojimas bibliotekose“, „Internetinio turinio kūrimas teikiant ir kuriant 

integruotas bibliotekų paslaugas ("Vilnijos vartai")“, „Darbo su suaugusiais  pagrindai“, 

„Skaitmeninio turinio kūrimas: darbas su programa Picasa“, „Žiniatinklis 2.0 bibliotekose“, 

„Projektų valdymas bibliotekininkams“. 

Programos bendrųjų kompetencijų stiprinimui, pvz., „Bazinis kompiuterinis raštingumas“, 

„Kompiuterinis raštingumas pažengusiems“, „Kompiuterinis bibliotekininkų raštingumas“ 

 

Paruoštos programos naudojamos priskirtos Teritorijos bibliotekų kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, jos nuolat tobulinamos, tikslinamos pagal kvalifikaciją keliančiųjų poreikius ir srities 
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išmanymo lygį. Biblioteka yra paruošusi institucinės mokymo programos šabloną ir jos pildymo 

metodiką. 

 

Įvykdytų tarpbibliotekinio skolinimo užklausų, gautų iš kitų bibliotekų, skaičius (per 

metus) 

2013 metais bibliotekos tarpbibliotekinio abonemento (toliau tekste – TBA) paslaugomis 

naudojosi 27 abonentai (bibliotekos). Aktyviausiai TBA paslaugomis naudojosi Vilniaus mieste 

esančios (Lietuvos technikos, Lietuvos aklųjų, Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos edukologijos 

universiteto, AB Lietuvos geležinkeliai, Mokslų akademijos bibliotekos skyrius MIF institute, 

Žemės ūkio, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos) ir priskirtoje Teritorijoje esančios (Vilniaus 

rajono, Trakų Ukmergės, Lazdijų rajonų savivaldybių) bibliotekos. Jau antrus metus iš eilės 

vykdoma informacijos apie šią paslaugą sklaida tarp bibliotekų, tinklalapyje, socialiniuose 

tinkluose, stengiamasi ją populiarinti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose, todėl įvykdytų 

tarpbibliotekinio abonemento užklausų skaičius didėjo 53 % iki 745 (2012 m. – 348). Taip pat 

įgyvendintų TBA užklausų ženklus padidėjimas sietinas su išsiųstomis knygomis Ukmergės, Trakų, 

Vilniaus rajono, Lazdijų, Šalčininkų savivaldybių viešosioms bibliotekoms, eksponuojančioms  

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuojamas mobilias knygų 

parodas. 

 

Įgyvendinti 2012 metams planuoti veiksmai. 

Vykdant Bibliotekos veiklos organizavimą, administravimą ir priežiūrą, 2013 m. buvo 

įgyvendinamas Bibliotekos veiklos pertvarkymo planas: stiprinta metodinė ir vadybinė veikla 

priskirtoje Teritorijoje, pradėjo veikti VAVB Regiono bibliotekų taryba; patvirtinta patikslinta 

Bibliotekos organizacinės struktūros schema, toliau tęsiamas darbų ir žmogiškųjų išteklių 

perskirstymas, patvirtinti nuo 2012 m. Bibliotekoje pradėjusių veikti keturių centrų (Skaitytojų 

aptarnavimo, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos, Informacinių išteklių ir Materialinių 

išteklių) nuostatai, atskirti Vilniaus žydų viešosios bibliotekos ir Buhalterijos padaliniai.  

2013 m. Bibliotekoje vykdytas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos auditas. Per metus 

atsižvelgta į Audito pastabas ir padaryti keitimai vykdomoje veikloje. 

 

Biblioteka 2013 m. aktyviai dalyvavo įvairių asociacijų veikloje: 

 dalyvauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) veikloje. Bibliotekoje įsikūręs LBD 

skyrius, kurio pirmininkė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė; 
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 dalyvauta Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) veikloje: organizuota ir dalyvauta 

AVBA sesijose ir kituose renginiuose (konferencijose), skaityti pranešimai išvažiuojamosiose 

sesijose; 

 dalyvauta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) veikloje. 

 2013 m. VAVB iniciatyva buvo įkurta „Vilnijos krašto bibliotekų“ asociacija. 

 

Veikloms ir projektams vykdyti, nuolat stiprinamas bendradarbiavimas su esamais 

partneriais ir ieškoma naujų. Bibliotekos partneriais tampa kitos kultūros ir meno įstaigos, 

pavyzdžiui, Operos ir baleto teatras; bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimais, tyrimų 

nacionaliniu mastu ir kitais klausimais bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka, priskirtos teritorijos savivaldybių viešosiomis ir mokyklų bibliotekomis, 

kitomis apskričių viešosiomis ir jų teritorijose esančiomis bibliotekomis; formalaus ir neformalaus 

švietimo įstaigomis, pavyzdžiui, darželiu Gudrutis; pradėtas bendradarbiavimas su švietimo ir 

mokslo administruojančiomis institucijomis (Ugdymo plėtotės centras prie Švietimo ir mokslo 

ministerijos); užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje; siekiama palaikyti ryšius su viešosiomis 

įstaigomis ir privačiomis organizacijomis, leidyklomis (leidykla „Baltos lankos“). 

 

2013 m. buvo vykdoma fondoieška, teikiami ir įgyvendinami regioniniai, nacionaliniai ir 

tarptautiniai projektai: 



 

 

I 

 

Įgyvendinti projektai 

 

Projekto rengėjas/ vadovas 

 

Fondas 

1. Vietiniai (Bibliotekos)   

1.1.  Skaitymo skatinimo projektas „Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracijos formų 

plėtra Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje: renginių 

adaptavimas kurtiesiems“ 

Aistė Vėtienė/Rūta Skorupskaitė Kultūros rėmimo fondas 

2. Regioniniai   

2.1.  „Bibliotekų specialistų mokymai“ (2013 m.) (Dalyvauta projekto partnerių 

teisėmis) 

Živilė (Švitraitė) Vasilevskienė ir 

Laura Juchnevič/LNB 

Kultūros ministerija 

3. Nacionaliniai   

3.1.  „Lai suskamba tekstai tarmėmis“ - edukacinės kūrybinės dirbtuvės ir konkursas Monika Stonkuvienė/Rūta 

Skorupskaitė 

Kultūros rėmimo fondas 

4. Tarptautiniai   

4.1. „Pažintis su Šiaurės šalimis“ ("To get introduced with NORDIC countries"). I 

dalis. Vizitai į Suomijos regioninę biblioteką ir Švedijos viešąją biblioteką 

Monika Stonkuvienė/Monika 

Stonkuvienė, Aistė Vėtienė 

NORDIC „Šiaurės ir Baltijos 

šalių viešojo administravimo 

mobilumo programa 2009-

2013 m.“ 

Kultūros rėmimo fondas 

4.2. „Pažintis su Šiaurės šalimis“ ("To get introduced with NORDIC countries"). II 

dalis. Vizitai į Suomijos, Islandijos ir Danijos bibliotekas 

Aistė Vėtienė/Aistė Vėtienė NORDIC „Šiaurės ir Baltijos 

šalių viešojo administravimo 

mobilumo programa 2009-

2013 m.“ 

Kultūros ministerijos skirtos 

individualios stipendijos 

 

 

II 

 

 

Paruošti projektai 

 

 

Projekto rengėjas/ vadovas 

 

 

Fondas 

1. Vietiniai (Bibliotekos)   

1.1. Vaikų skaitymo skatinimo projektas „Knyga ir teatras“ Laura Juchnevič Kultūros rėmimo fondas 
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1.2. Skaitymo skatinimo projektas „Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracijos formų 

plėtra Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje: renginių 

adaptavimas kurtiesiems“ 

Aistė Vėtienė/Rūta Skorupskaitė Kultūros rėmimo fondas 

1.3. „Nepažįstamas – pažintas Vilnius“ vaikų ir jaunimo edukacija apie Vilniaus 

miestą 

Laura Juchnevič/Neringa 

Androšiūnaitė 

Lietuvos kultūros taryba 

2. Regioniniai   

2.1. Informacinės technologijos bibliotekose: XXI a. pokyčiai ir iššūkiai 

specialistams 

Laura Juchnevič/Aistė Vėtienė Kultūros rėmimo fondas 

2.3. „Kristijonas Donelaitis“ – jungiantis laike ir erdvėje"“ Laura Juchnevič/ Laura Juchnevič Lietuvos kultūros taryba 

2.4. „Ant marškinių baltos dienos“ kompaktinės plokštelės išleidimas ir pristatymas 

Vilniaus regiono bibliotekose ir mokyklose 

Rūta Skorupskaitė/Rūta Skorupskaitė Lietuvos kultūros taryba 

3. Nacionaliniai - - 

4. Tarptautiniai   

4.1. „Pažintis su Šiaurės šalimis“ ("To get introduced with NORDIC countries"). 

NORDIC "Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa 

2009-2013 m." II dalis. Vizitai į Suomijos, Islandijos ir Danijos bibliotekas 

Aistė Vėtienė/Aistė Vėtienė NORDIC „Šiaurės ir Baltijos 

šalių viešojo administravimo 

mobilumo programa 2009-

2013 m.“ 

Kultūros ministerijos skirtos 

individualios stipendijos 

4.2. Grundtvig senjorų-savanorių projektas Aistė Vėtietė Švietimo mainų paramos 

fondas 

4.3. Tarkultūrinių ryšių stiprinimas su Kaliningrado srities bibliotekomis - Kristijono 

Donelaičio vardo bibliotekos įsteigimas ir skaityklos įsteigimas Kaliningrade 

Monika Stonkuvienė/Monika 

Stonkuvienė 

Lietuvos kultūros taryba 



 

Programa. Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimo, kultūros sistemos 

finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas 

 

05-01-02. Tikslas. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą 

 
05-01-02-01. Uždavinys. Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas 

šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga 

 

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą 

Programos vertinimo kriterijus Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto 

vertės.  

 

2013 metais programos įgyvendinimui skirta 2000,- tūkst. Lt., ataskaitiniu laikotarpiu atlikta 

darbų už 2000,- tūkst. Lt,; investiciniam projektui skirtų asignavimų panaudojimas ataskaitiniais 

metais - 100%.   

Rezultatas:  Investicinis projektas įvykdytas procentais nuo bendros projekto vertės – 44 %. 

Programos priemonės įgyvendinimo metu atlikti rekonstrukcijos darbai VAVB patalpose 

Trakų g. 12, Vilniuje, kur planuojama įrengti modernias ir vartotojų poreikius atitinkančias Vaikų 

literatūros sektoriaus patalpas, ir Trakų g. 10, Vilniuje. Svarbiausi atlikti darbai: grunto rūsyje 

kasimas ir išvežimas; pogrindžio kanalų įrengimas; šildymo radiatorių montavimas ir vamzdžių 

tiesimas; silpnųjų srovių (priešgaisrinės, apsauginės ir telekomunikacijų) sistemų kabelių 

montavimas; vandens apskaitos mazgo montavimas; vidaus 4-rių patalpų interjero restauravimo 

(tapybos ant lubų ir sienų bei lipdybos, krosnių) darbai; kiemo fasado restauravimo darbai; vidaus 

vandentiekio, nuotekines, elektros, vėdinimo tinklų montavimas; centrinės dulkių siurbimo sistemos 

montavimo darbai; laiptų įrengimas; vidaus apdailos darbai; durų, langų įrengimas. 

 

Pagrindinės numatomos veiklos kryptys 2014 metais 

 Stiprinti Bibliotekos organizacinę struktūrą, užtikrinti efektyvią organizacinę, informacinę ir 

metodinę Bibliotekos veiklą regione; 

 Veikloje vadovautis Bibliotekos veiklos 2013-2020 metų gairėmis; 

 Vykdyti projektus, kurių tikslinė grupė yra priskirtoje teritorijoje veikiančios savivaldybių 

viešosios bibliotekos (bus atliekami tyrimai, analizės ir veiklos vertinimai, organizuojami 

edukaciniai ir kiti renginiai, ruošiamos metodinės rekomendacijos ir kt.); 
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 Stiprinti Teritorijos bibliotekų institucinius ryšius, organizuoti ir teikti kvalifikacijos 

tobulinimo  paslaugas teritorijos bibliotekoms;   

 Stiprinti bibliotekos veiklą, gerinant bibliotekos informacinių išteklių kokybę, didinant jų 

prieinamumą Teritorijos gyventojams. 

 

2014 metais planuojama įvykdyti 51 proc. nuo visos investicijų projekto Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10 ir 12, Vilniuje rekonstravimas vertės 

(5 strateginis tikslas, programa Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimo, kultūros sistemos 

finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas (kodas 05-01))  – 

projektas, kuris vykdomas nuo 2007 m., įpusės ir perkops 50 proc. įvykdymą nuo visos projekto 

vertės. Su tuo susijęs 2014 m. minėtinas įvykis – Vaikų literatūros sektoriaus perkėlimas į 

rekonstruotas patalpas Trakų. 12, Vilnius ir oficialus atidarymas. 

 

PRIDEDAMA: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos 

pertvarkymo plano 2011-2014 metams ataskaita už 2013 m., 6 l. 

 

 

 

Ataskaitą parengė  

Laura Juchnevič 

Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė 

 


