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VEIKLOS APŽVALGA 

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka dalyvavo įgyvendinant 

Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros veiklos 

plėtra“ 01 tikslo „Tobulinti ir plėsti kultūrinės informacijos paslaugas Kėdainių rajono 

savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekoje, siekiant didinti jų prieinamumą“ 01 

uždavinio „Užtikrinti efektyvią Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios 

bibliotekos veiklą“ priemones:  

01 Organizuoti ir užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos bei 

jos filialų veiklą.  

02 Atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialų 

informacinių technologijų įrangą, žaislotekas, įsigyti baldų/įrangos užimtumo centrams. 

Įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 1 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. 

2020 metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas ekstremaliosios situacijos suvaldymui ir naujų 

vartotojų aptarnavimo formų paieškai ir įgyvendinimui. 2020 m. M. Daukšos viešoji biblioteka minėjo 

įkūrimo 100-metį. Dizaineris Arvydas Urbelis parengė bibliotekos šimtmečiui skirtus logotipus, UAB 

„Laumetris“ padovanojo bibliotekai iškabą, Bibliografijos ir informacijos skyriaus parengė projektą 

„Moderni Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos interneto svetainė“, kartu su Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centru buvo surengtas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų 

namų šviesa“, kartu su partneriais organizuota konferencija, skirta Mikalojaus Daukšos indėliui į 

bendrinės lietuvių kalbos kūrimą.  

Nociūnų ir Pelėdnagių filialams nupirktos lentynos. Vykdant projektą „Bibliotekų 

kompiuterizavimas“, VB ir 11 filialų aprūpinti 43 kompiuteriais. 

Ekstremalios situacijos ir karantino metu, siekiant bibliotekos paslaugas padaryti prieinamas 

vartotojams, kaimų filialuose įrengtas telefono ryšys, nesant galimybių vartotojams naudotis internetu 

skaityklose, VB ir 32 filialuose pradėta teikti bevielio ryšio paslauga. Metų pabaigoje įsigyta 14 vietų 

knygų išdavimo dėžė (paštomatas). Jas įrengus, biblioteka pateisins įstaigos, dirbančios septynias 

dienas per savaitę, dvidešimt keturias valandas per parą, įvaizdį. 

 Filialuose „Jaunystė“ ir „Liepa“ įdiegta RFID sistema. Visos VB tinklo bibliotekos dirba 

Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS). Visose bibliotekose yra viešos 

interneto prieigos (toliau – VIP), 40 bibliotekų – žaislotekos. Miegėnų ir Okainių filialai vykdo ir 

mokyklų bibliotekų funkcijas, Pajieslio ir Pagirių filialai dirba daugiafunkciuose centruose.  

2020 m. ekstremali situacija ir karantino apribojimai sutrukdė pasiekti VB veiklos plane 

numatytus rezultatus. Bibliotekos paslaugomis naudojosi 25,19 proc. (2019 m. – 27,2 proc.) visų 

Kėdainių rajono gyventojų. Iš jų: 19,34 proc. miesto (2019 m. – 21,5 proc.) ir kaimo 31,06 proc. (2019 

m. – 32,9 proc.) gyventojų. Vartotojų grupės: rajono moksleivių 65,86 proc. (2019 m. – 78,85 proc.), 

rajono vaikų iki 14 m. amžiaus 50,04 proc. (2019 m. – 59,74 proc.), visų rajono senjorų 14,35 proc. 

(2019 m. – 13,68 proc.), visų rajono bedarbių 18,95 proc. (2019 m. – 39,00 proc.), 15,86 proc. rajono 



neįgaliųjų (2019 m. – 15,86 proc.). Konkretūs vartotojų grupių pokyčiai 2019–2020 metais pateikti A 

grafike.  

 
A grafikas. 2019-2020 metais VB vartotojais užsiregistravusių arba persiregistravusių gyventojų grupių pokyčiai 

 
 

2020 m. VB perregistruoti arba naujai užregistruoti 11 404 vartotojai (2019 m. – 12 477). VB ir 

tinklo bibliotekos aptarnavo 156 091 lankytoją (2019 m. – 233 780 lankytojų), kuriems išdavė 312 264 

dokumentus arba jų kopijas (2019 m. – 442 609 dokumentus). Bibliotekos tinklapis per 2020 m. 

aplankytas 100 819 kartus (2019 m. – 102 197 kartus).  

Kėdainių rajono savivaldybės administracija finansavo Pajieslio filialo bibliotekininkės 

parengtą projektą: „Kol žodžiai į duoną pavirs“, Lietuvos kultūros taryba – projektą „Moderni Kėdainių 

Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos interneto svetainė“. 

2021 m. sausio 1 d. VB fonde buvo 321 923 fiziniai vnt. dokumentų. 2020 m. fondas papildytas 

20 023 fiziniais vnt. 2020 m. VB ir filialų lankytojams buvo išduota 312 264 dokumentai (2019 m. – 

442 609 fiziniai vienetai dokumentų). Išduoties sumažėjimą įtakojo karantino apribojimai. Vykdant 

projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu“, apmokyti 1003 miesto ir rajono 

gyventojai.  

VB svetainėje, pritaikytoje išmaniesiems įrenginiams, teikiamos ne tik virtualios, bet ir 

interaktyvios 70 Lietuvos bibliotekų paslaugos. Socialinio tinklo „Facebook“ VB paskyroje lankytojai 

informuojami apie bibliotekoje vyksiančius renginius, knygų ir skaitymo naujienas, talpinamos 

virtualios parodos ir kt. Bibliotekos svetainėje www.kedainiai.rvb.lt patalpintame suvestiniame 

bibliotekos kataloge ir visatekstėje straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas ir asmenis duomenų 

bazėje 2021 m. sausio 1 dieną buvo 214 152 įrašai, iš jų 75 560, t.y. kas 2,83 – su knygos turinio arba 

straipsnio tekstu. PDF formatu suskaitmenintas buvęs Kėdainių rajono laikraštis „Kėdainių 

garsas“ (1945–1955 metų laikotarpis). 2020 metais VB tinklapyje pasilankė 100 819 (2019 m. – 102 

197) lankytojai. Iš VB duomenų bazės atsisiųsti 41 043 (2019 m. – 22 144) dokumentai, 20 849 (2019 

m. – 21 132) įrašai. Išaugęs dokumentų atsisiuntimo skaičius atspindi konsultavimo, kaip naudotis 

bibliotekos visatekste baze, įtaką, šioje duomenų bazėje talpinamų dokumentų aktualumą ir kokybę. 

Viešų interneto prieigų (VIP) paslaugomis 2020 metais naudojosi 3 724 (2019 m. – 4 995) 

vartotojų. 2020 m. 32 filialuose pradėta teikti bevielio ryšio paslauga. Ja pasinaudojo 131 vartotojas, 

unikalių seansų skaičius 1 964. Bevieliu ryšiu aktyviausiai naudojosi Josvainių, Krakių, Nociūnų, 

Sirutiškio, Šlapaberžės gyventojai. Vykdant „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu“ projektą, apmokyti 1003 (2019 m. – 573) miesto ir rajono gyventojai. Didžioji dalis mokymų 
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vyko nuotoliniu būdu. Per 2020 metus VIP lankytojams suteikta 4 236 konsultacijos, 14 asmenų 

individualiai mokyti dirbti kompiuteriu.  

2020 m. VB vyko 1 838 (2019 m. – 2 583) renginiai, juose apsilankė 130 837 (2019 m. – 65 

112) lankytojai, vyko 86 virtualūs renginiai, sulaukę 47 051 peržiūros. 

Ieškota įdomesnių renginių formų: Pelėdnagių filiale vyko konkursai: „Kelionė po Lietuvą“, 

„Skaitome ir sprendžiame“. Ąžuolaičių paslaugų punkte vaikai rinko ir ant akmenukų rašė gražiausius 

lietuviškus žodžius – „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“. Vasaros skaitymų iššūkiui skirti kompleksiniai 

renginiai: „Skaitymas mus jungia“, „Atgijo knygelės stebuklingoj pievelėj“, „Su knyga smagu 

keliauti“. Miegėnų filialo skaitytoja buvo paskatinta leidyklos „Baltos lankos“ apdovanojimu. 

Surviliškio filialo bibliotekininkė organizavo edukacinių renginių ciklą „Pažinkime Surviliškio kraštą“. 

Renginių ciklą vainikavo ekskursija po Surviliškio apylinkes. Bibliotekininkės organizavo edukacinius 

užsiėmimus, vedė ekskursijas-pamokas. Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programą 

„Taikomosios informacijos kultūra“ (TIK), dalyvavo 15 vaikų. 

2020 metais VB 60,25 pareigybėse dirbo 74 darbuotojai. 38 darbuotojų išsilavinimas aukštasis, 

29 – aukštesnysis, 7 – kitas. 23 bibliotekininkės dirbo ne visą darbo dieną. 57 darbuotojai pakėlė savo 

kvalifikaciją 262 mokymuose, kurių didžioji dalis vyko nuotoliniu būdu.  

Kaip ir kasmet VB direkcija ir darbuotojai aktyviai dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD), Kauno regiono bibliotekų tarybos, 

LNB veiklose, formuojančiose Lietuvos bei regiono viešųjų bibliotekų politiką. 2020 m. gruodžio 

mėnesį VB vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos seminaras. 2020 m. tęsėsi bendradarbiavimas su 

projektu „Prisijungusi Lietuva“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Užimtumo tarnyba 

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos aklųjų biblioteka, 

Kėdainių pagalbos šeimai centru, „Ryto“ progimnazija, Kėdainių Šviesiąja ir „Atžalyno“ gimnazijomis 

ir kt.  

Tradiciškai bendradarbiauta su Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijomis, mokyklomis, 

kultūros centrais, Kėdainių krašto muziejumi, Turizmo ir verslo informacijos centru, laikraščių 

„Kėdainių mugė“ ir „Rinkos aikštė“ redakcijomis, UAB „Balticum TV“ televizija, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, bendruomeninėmis organizacijomis, kitais dalykiniais ir projektų partneriais.  

2020 m. įgyvendinant projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir pasirašius sutartį su UAB „Besmegeniai“, 35 filialams 

pradėtas teikti interneto ryšys, užtikrinantis ne mažesnę nei 300 Mbps spartą. 2020 m. įgyvendinant 

projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“, gauti 43 kompiuteriai. Jais naudojasi Akademijos, Josvainių, 

Kunionių, Langakių, Paaluonio, Pagirių, Sirutiškio, Šėtos, Šlapaberžės, Vainikų, Vikaičių vartotojai. 7 

filialai aprūpinti naujais daugiafunkciais įrenginiais, 6 – projektoriais, 1 – televizoriumi. Atnaujinta 

kompiuterinės klasės įranga – 10 kompiuterių.  

2020 m. ekstremalioji situacija ir karantino apribojimai turėjo įtakos vartotojų, lankytojų ir 

dokumentų išduotiems sumažėjimui. Ši problema buvo sprendžiama, vartotojams teikiant bekontaktes 

paslaugas, į kurias taip pat buvo įtrauktos dokumentų spausdinimo ir skenavimo paslaugos. 

Dalis VB tinklo bibliotekų patalpos bei aplinka neatitinka besikeičiančioms bibliotekų 

reikmėms – būtinas baldų atnaujinimas, šildymo sistemų modernizavimas. 2020 m. 2 filialuose 

atnaujintos lentynos, Kraštotyros ekspozicinei salei nupirktos vitrinos ir kt. baldai. 
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Kultūros veiklos plėtra             

01 Tobulinti ir plėsti kultūrinės informacijos paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekoje, siekiant didinti jų prieinamumą 

01 01 Užtikrinti efektyvią Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos veiklą 

01 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos 

bibliotekos bei 

jos filialų veiklą 

1. Užtikrinti VB tinklo 

bibliotekų aplinkos 

aptarnavimą 

VB administracija  SB 

ĮP 

VB  

867 400 

4 600 

78 385 

867 400 

4 162 

78 385  

Išduotų leidinių 

skaičius per metus 

(tūkst.) 

 400 312,3 Neįvykdyta 

dėl karantino 

apribojimų 
      2. Organizuoti ir užtikrinti VB 

darbuotojų darbą 

VB administracija 

   3. Pagerinti Kėdainių rajono 

gyventojų galimybes jų darbo, 

mokymosi ir gyvenamose 

vietose naudotis biblioteka, 

savarankiškai mokytis visą 

gyvenimą 

 VB 

administracija, 

skyriai, 39 VB 

struktūriniai 

padaliniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    4. Plėsti VB paslaugomis, 

internetu bei VIP 

besinaudojančių Kėdainių 

rajono gyventojų ratą 

Skaitytojus 

aptarnaujantys 

VB struktūriniai 

padaliniai 

5. Kaupti universalų, VB tinklo 

bibliotekų vartotojų poreikius 

atitinkantį spaudinių ir kitokių 

dokumentų fondą, atskleisti jų 

turinį, organizuoti kaip atvirą 

žinių sistemą ir pateikti 

vartotojams 

Knygų  

tvarkymo ir 

komplektavimo 

skyrius, 

skaitytojus 

aptarnaujantys 

VB struktūriniai 

padaliniai 

Apsilankymų 

bibliotekose 

skaičius 

(tūkst. kartų) 

200 156,1 

 
Neįvykdyta 

dėl karantino 

apribojimų 

6. Ruošti suvestinį visų, VB 

tinklo bibliotekose esančių, 

dokumentų katalogą, 

prieinamą kiekvienam 

interneto vartotojui 

Knygų tvarkymo 

ir komplektavimo 

skyrius 

7. Teikti kokybiškas, Kėdainių 

rajono gyventojams 

VB 

administracija, 



reikalingas, informacines, 

komunikacines, ugdymo, 

kultūrines ir kitokias 

paslaugas, gerinti prieigą ir 

aplinką 

skaitytojus 

aptarnaujantys 

VB struktūriniai 

padaliniai 

8. Propaguoti, visokeriopai 

skatinti skaitymą, 

naudojimąsi informacija, 

įvairiais jos šaltiniais. 

Organizuoti įvairių formų 

renginius 

VB 

administracija, 

skaitytojus 

aptarnaujantys 

VB struktūriniai 

padaliniai 

9. Konkrečiose praktinėse 

veiklose ugdyti VB vartotojų 

ir darbuotojų komunikacinius, 

informacinius, darbo su 

įvairiais informacijos 

šaltiniais, įranga gebėjimus 

Ūkio skyrius, 

skaitytojus 

aptarnaujantys 

VB struktūriniai 

padaliniai 

01 

  

  

01 

  

  

02 

  

  

Atnaujinti 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos 

viešosios 

bibliotekos filialų 

informacinių 

technologijų  

įrangą, 

žaislotekas, 

įsigyti 

baldų/įrangos 

užimtumo 

centrams 

1. Užtikrinti saugų, 

nenutrūkstamą VB, VIP, 

LIBIS darbą VB tinklo 

bibliotekose 

Ūkio, Knygų 

tvarkymo ir 

komplektavimo 

skyriai, 

skaitytojus  

aptarnaujantys 

VB  

struktūriniai 

padaliniai 

      

  

  

IT įranga, baldais 

aprūpintų filialų 

skaičius 

0 39 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

2. Teikti žaislotekų paslaugas Vaikų skyrius, 

skaitytojus 

 aptarnaujantys 

VB struktūriniai 

padaliniai 

3. Atnaujinti VB tinklo 

bibliotekų baldus 

Ūkio skyrius, VB 

struktūriniai 

padaliniai 

01 01 Iš viso uždaviniui 
950 385 949 947 

        

01 Iš viso tikslui 
950 385 949 947 

        

Iš viso programai 950 385 949 947 
       

Iš viso programoms vykdyti 
  

950 385 949 947 

Iš jų: 
   

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 872 000 871 562 

Savivaldybės biudžetas SB 867 400 867 400 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB   

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA   



 

 
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 4 600 4 162 

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF   

Skolintos lėšos SK   

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP    

KITOS LĖŠOS 78 385 78 385 

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES   

Valstybės biudžeto lėšos VB 78 385 78 385 

Privačios – investuotojų lėšos PR     

Kiti finansavimo šaltiniai KT     


