
Kauno rajono savivaldybės mero 

2021-01-05 potvarkio Nr. P5-3 

8 priedas 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VIEŠOSIOS 

BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS IRENOS VIKTORIJOS STANČIAUSKIENĖS VEIKLOS 
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1. Einamųjų metų užduotys 

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką gyventojų  

aptarnavimą 

bibliotekose. 

Optimaliai naudoti 

Savivaldybės ir Valstybės 

lėšas, skirtas bibliotekų 

veiklai . 

 Formuoti knygų, ir 

elektroninių dokumentų 

fondą,  atitinkantį 

gyventojų poreikius  

Sudaryti sąlygas 

skaitytojus aptarnauti 

knygomis mobiliu būdu. 

Esant ekstremalioms 

sąlygoms, vykdyti 

bekontaktį skaitytojų 

aptarnavimą. 

Vykdyti  nuotolinių 

edukacijų prieinamumą 

skaitytojams.  

Laiku ir atsakingai , vadovaujantis teisės 

aktais, vykdyti veiklas.  Viešajai 

bibliotekai ir 30 padalinių 

sukomplektuoti fondą už 112,4 tūkst Eur 

iki š. m. gruodžio  mėn. 1 d. 

32 darbuotojai vykdys skaitytojų 

aptarnavimą, panaudojant mobilų knygų 

fondą.  Covid - 19 karantino sąlygomis 

vykdyti bekontaktį skaitytojų 

aptarnavimą, užtikrinant saugias sąlygas 

darbuotojams ir lankytojams. Nuotolinių 

veiklų vykdymui 31 bibliotekose įdiegti 

Zoom ir Teams programas. Tęsiant 

Nacionalinės bibliotekos projektą, 

atnaujinti 17- os  bibliotekų 55 

kompiuterizuotas darbo vietas 

lankytojams. 

1.2. Užtikrinti 

darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą, 

įsisavinant IT žinias. 

Organizuoti  mokymus 

bibliotekų darbuotojams,  

pagilinančius informacinių 

technologijų žinias. 

Organizuoti darbuotojų 

dalyvavimą 

respublikiniuose ir 

regioniniuose mokymuose. 

Kartą į ketvirtį  35 – iems  darbuotojams 

organizuoti pažengusio kompiuterinio 

raštingumo mokymus.  

Penkiems Viešosios bibliotekos 

darbuotojams organizuoti mokymus, 

skirtus įsisavinti inžinerinius paketus. 

Organizuoti  mokymų  paketą 

,,Darbuotojai moko darbuotojus‘‘ nuo 

kovo 1 d. iki spalio 1 d. 

1.3. Didinti inovatyvių 

paslaugų kūrimą 

bibliotekose. 

Tęsti naujoviškų paslaugų 

kūrimą, dalyvaujant 

Kultūros tarybos 

programoje ,,Atminties 

institucijos - muziejai, 

bibliotekos  archyvai“, bei 

Savivaldybės Švietimo 

programoje ,,Vaikų 

vasaros poilsio stovyklų 

konkursas‘‘. 

Parengti  projektą, skirtą Virtualaus 

bibliotekos muziejaus sukūrimui. 

Pritraukti 5 partnerius šio projekto 

vykdymui.  

Parengti projektą vaikų skaitymo 

skatinimui ir teikti į Savivaldybės  

švietimo programą ,,Vaikų vasaros 

poilsio stovyklų konkursas‘‘. 

Projektus vykdyti nuo balandžio 1 d. iki 

gruodžio 1 d. 

1.4. Organizuoti 

vartotojų 

Įvertinti vartotojų pasi-

tenkinimą teikiamomis 

Apklausti 1100 bibliotekų lankytojų, 

atlikti apklausos analizę, 



 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

             

2.1.  COVID-19 karantino reikalavimai gali neleisti kokybiškai įgyvendinti suplanuotų veiklų. 

Esant sunkiai ekonominei padėčiai gali būti sumažintas biudžetas, mažiau finansuojami 

projektai. 

____________________________________ 

 

pasitenkinimo 

bibliotekų 

paslaugomis apklausą. 

bibliotekos ir padalinių 

paslaugomis, 

vadovaujantis Lietuvos 

kultūros ministerijos 

patvirtinta metodika 

nustatyti veiklų prioritetus. Apklausos 

rezultatus pristatyti  bibliotekininkų 

bendruomenei ir nustatyti veiklų 

prioritetus, viešinti apklausos rezultatus 

bibliotekos internetinėje svetainėje 

www.krsvbiblioteka.lt   

Šias veiklas  vykdyti nuo spalio 1 d. iki 

gruodžio 1 d. 

http://www.krsvbiblioteka.lt/

