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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVIVALDYBĖS 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS IRENOS VIKTORIJOS 

STANČIAUSKIENĖS VEIKLOS 2022 M. UŽDUOTYS 
 

1. Einamųjų metų užduotys 

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

Einamųjų metų 

užduotys  
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas / į 

pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.1. Įnicijuoti 

tvarias ir 

inovatyvias 

skaitymo 

gebėjimus  

skatinančias 

veiklas. 

Sukurti ankstyvojo 

skaitymo aplinką 

mažiesiems 

skaitytojams ir jų 

tėvams. 

Inicijuoti naujas 

veiklas skatinančias 

skaitymą kitaip, 

skirtas ikimokyklinio 

amžiaus vaikams.  

Inicijuoti veiklas, 

skirtas mažai 

skaitantiems 

bendruomenės 

nariams. 

Viešojoje bibliotekoje ir Vilkijos, Ramučių, 

Užliedžių, Čekiškės, Babtų, Pagynės, Piliuonos, 

Kačerginės, Domeikavos, Zapyškio padaliniuose 

įrengti skaitymo kampelius, skirtus mažiesiems ir 

jų tėvams iki š. m. liepos 1 d. 

Aprūpinti bibliotekas ankstyvojo skaitymo 

įgūdžius lavinančiomis priemonėmis iki š. m. 

liepos 1 d.  

Viešojoje bibliotekoje ir 30 padalinių dalyvauti 

respublikinio projekto ,,Knygų startas“ veiklose, 

įtraukiant į skaitymą 280 naujų mažųjų skaitytrojų 

iki š. m kovo 31 d. 

Viešojoje bibliotekoje ir 30 padalinių organizuoti 

skaitymo  akciją „Vasara su knyga“ nuo š. m. 

birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.  

 Inicijuoti skaitymo konkursą paaugliams bei 

akciją ,,Skaitymo diena“ iki š. m. lapkričio 31 d. 

1.2. Plėtoti 

bibliotekų  

veiklas, skirtas 

neįgalumą 

turintiems 

lankytojams. 

Vykdyti respublikinį 

projektą,,Biblioteka 

visiems‘.‘ 

Vykdant 

tapinstitucinį 

bendradarbiavimą,su

dar-yti sąlygas 

neįgaliųjų 

organizacijoms ir 

viešosioms įstaigoms 

vykdyti savo veiklas 

bibliotekose bei 

bibliotekų veiklas 

neįgaliųjų įstaigose. 

Vykdant respublikinį projektą kartu su Lietuvos 

aklųjų biblioteka, viešąją biblioteką ir 30 padalinių 

aprūpinti sensorinėmis priemonėmis, skirtomis 

disleksiją turintiems lankytojams iki š. m. rugsėjo 

1 d. 

Įdiegti silpnariagiams skirtą ekrano skaitymo 

programą ,,NVDA“ iki š. m. spalio 1 d. 

Vykdyti veiklų viešinimą bibliotekų socialiniuose 

tinkluose, spaudoje, parašant straipsnį bei 

platinant informacines skrajutes iki š. m. gruodžio 

1 d. 

Sukurti grupę jaunųjų savanorių veiklų viešinimui.  

Suteikti bibliotekų erdves bei turimas priemones 

neįgaliųjų organizacijų veikloms vykdyti. 

Suorganizuoti 10 išvažiuojamųjų edukacijų rajono 

neįgaliųjų organizacijose iki š. m. gruodžio 1 d.  
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1.3. Plėtoti 

bibliotekų 

socialines ir 

kultūrines 

sąlygas.  

Gerinti bibliotekų 

materialinę bazę.  

Gerinti bibliotekų 

lankytojų kultūrinių, 

informacinių poreikų 

tenkinimą bei 

prieinamumą. 

Formuoti kokybišką, 

gyventojų poreikius 

atitinkantį knygų bei 

elektroninių 

dokumentų fondą. 

Perkelti Kačerginės biblioteką į naujas patalpas, 

pagerinant bibliotekos darbuotojų darbo sąlygas 

bei įdiegiant naują paslaugą neįgaliesiems – IT 

programinę įrangą silpnai matantiems lankytojams 

bei pritaikant naujas erdves edukacijų vykdymui 

iki š. m. rugsėjo 1 d. 

Prisidėti prie Ringaudų bibliotekos naujų patalpų 

planavimo, siekant padidinti patalpų plotą iki 100 

kv. m. iki š. m. gruodžio 1 d. 

Inicijuoti veiklas, skirtas Lietuvos Respublikos 

Seimo paskelbtų metų paminėjimui, parengiant 

virtualias parodas bei projektą Kultūros tarybai dėl 

informacijos svetainės, skirtos Sūduvos metams 

paminėti, sukūrimo. Kartu su Etninės kultūros 

globos taryba bei savivaldybe parengti virtualią 

parodą ,,Sūduva: iškilios asmenybės kūrę Lietuvos 

valstybingumą‘‘. 

Inicijuoti Viešosios bibliotekos darbuotojų 

mobilias – išvažiuojamas bei nuotolines 

edukacijas informacinių tehnologijų, skaitymo 

skatinimo, saviraiškos ugdymo temomis 30 - yje 

padalinių iki š. m. gruodžio mėn. 15 d. 

Priartinant aptarnavimą arčiau gyventojų, įsteigti 

Knygų išdavimo taškus Mastaičuose iki š. m. 

rugsėjo 1 d. ir Vilkijoje iki š. m. vasario 15 d. 

Kartą į ketvirtį organizuoti Komplektavimo darbo 

grupės pasitarimus dėl knygų fondo formavimo. 

Inicijuoti vartotojų apklausą apie fondo kokybę ir 

poreikius. Išvadas pristatyti darbuotojų 

gamybiniuose pasitarimuose. Nustatyti fondų 

komlektavimo prioritetus. 

1.4. Inicijuoti 

Viešosios 

bibliotekos ir 

padalinių 

vartotojų 

pasitenkinimo 

teikiamomis 

bibliotekų 

paslaugomis 

apklausą, 

vadovaujantis 

Lietuvos kultūros 

ministerijos 

patvirtinta 

metodika. 

Organizuoti 

vartotojų 

pasitenkinimo 

bibliotekų 

paslaugomis 

apklausą. 

Apklausti 1100 lankytojų. 

Atlikti bibliotekų apklausos analizę iki š. m. 

gruodžio 1 d., rezultatus pristatant bibliotekų 

darbuotojų gamybiniame pasitarime bei Veiklos 

ataskaitoje. 

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, nustatyti 

veiklų prioritetus. 

1.5. Inicijuoti 

programos 

,,Kaunas ir 

Kauno rajonas – 

Vykdyti veiklas 

skirtas programos 

sklaidai. 

Bendradarbiaujant su programos darbo grupe, 

nuolat viešinti vykdomas veiklas Viešosios 

bibliotekos ir 30 padalinių socialiniuose tinkluose. 
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Europos kultūros 

sostinė 2022“ 

viešinimą. 

Prisidėti prie projekto ,,Šiuolaikinės seniūnijos‘‘, 

dalyvaujant Steampuk festivalyje. Viešojoje 

bibliotekoje ir 20 padalinių bibliotekų 

lankytojams organizuoti knygos ,,Kauno žvėris. 

Pasakų knyga“ bei žaidimo ,,Kauno žvėris“ 

pristatymus iki š. m. gruodžio 15 d. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

2.1. Užduotys būtų neįvykdytos ar dalinai įvykdytos, jei būtų sumažintas biudžetas, sumažintos 

lėšos knygų įsigyjimui, negautume finansavimo iš Kultūros tarybosfondo bei COVID 19 

sukeltos problemos. 

 

_______________________________ 


