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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021 M. VEIKLOS PROGRAMA 

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos su padaliniais veiklos atitinka Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 strateginio  veiklos plano, 

Kultūros plėtros programos (kodas 08) tikslą: Kultūrinės veiklos puoselėjimas, gyventojų įtraukimas į kultūrinę veiklą. 

 

                                                                                                    SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 2020 m. dirbdamos Covid-19 karantino sąlygomis, 

bibliotekos skaitytojus aptarnavo tiesiogiai ir  bekontakčiu 

būdu, pagal situaciją organizavo renginius su klausytojais  

arba veiklas perkėlė į internetą, aktyviai teikė virtualias 

paslaugas. 

 Viešoji biblioteka  aktyviai prisidėjo prie socialinės akcijos ir 

panaudodama naujas technologijas gamino apsauginius veido 

skydelius medikams.  

 Karantinas tapo iššūkiu organizuoti saugų  vartotojų  

aptarnavimą  bei pritaikyti paslaugas ir veiklas naujomis 

sąlygomis.   

 Kokybiškais ištekliais, elektroninių paslaugų plėtra, 

profesionalių renginių organizavimu, užsitikrino  13,4 tūkst. 

vartotojų sutelkimą. Lankytojų sumažėjimą lėmė  karantino 

sąlygos . 2020 m. apsilankė178,6 tūkst. (2019 m.231,6 tūkst.) 

fizinių lankytojų. 

  Bibliotekų veiklą sustiprino aktyvus dalyvaujamas 

projektinėje veikloje:   
 2020 m. Viešoji biblioteka su padaliniais dalyvavo  Lietuvos 

Nacionalinės bibliotekos ir ES struktūrinių fondų 
finansuojamame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai 
naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 
prieigos infrastruktūroje“. 20- bibliotekų atnaujinta 

kompiuterinė įranga vartotojams. Pagerintas interneto ryšys. 

  Įgyvendinamas tęstinis gyventojų skaitmeninio raštingumo 

 Dalis jaunimo nejaučia poreikio bibliotekose teikiamoms paslaugoms  

 Mažėja gyventojų poreikis skaityti 

 Bibliotekos dar nepakankamai viešina informaciją apie teikiamas paslaugas, 

vykstančius užsiėmimus, projektus  

 Dėl COVID -19 karantino sąlygų, sumažėjo naudojimasis bibliotekų 

teikiamu  internetu ir informacinėmis paslaugomis 

 Bibliotekininkams trūksta patirties elektroninių paslaugų turinio sukūrimui 

 Respublikos lygiu  jau eilę metų neruošiami bibliotekinį 

išsilavinimą turintys specialistai  

 Gyventojams geriau apsirūpinus išmaniosiomis technologijomis, jaučiamas 

mažesnis bibliotekoje teikiamų informacinių paslaugų poreikis 

 Ribotos dalies darbuotojų užsienio kalbų žinios. 

 



skatinimo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“(2019-

2020 m.) Per dvejus metus bibliotekose organizuojamuose 

mokymuose dalyvavo 2000 rajono gyventojų. Viešoji 

biblioteka su padaliniais tapo skaitmeninio raštingumo 

ugdymo lydere didžiųjų Lietuvos miestų ir rajonų tarpe. 

 LKT dalinis finansavimas (19,0tūkst.Eur.) projektams: 

„Bibliotekininko sėkmė mokytis įveikti naujus iššūkius“, 

“Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“, “Kultūrinės 

slinktys Kauno rajone“ pagerino bibliotekų darbuotojų 

kompetencijas, suteikė rajono gyventojams  galimybę 

mėgautis profesionaliąja kultūra, virtualiai susipažinti su 

krašto kultūros paveldu.  

 Kauno rajono savivaldybė finansavo (7,9 tūkst. Eur.) 

Viešosios bibliotekos vaikų neformaliojo ugdymo ir 

užimtumo projektus „Praleisk vasarą šiuolaikiškai“, 

„Super atostogos bibliotekoje: išmaniai ir  kūrybingai“, 

„Draugaukime ir kurkime kartu“. Skatinamas socialinę 

atskirtį patiriančių šeimų vaikų dalyvavimas. 

 Bibliotekos bendradarbiaudamos su „Kaunas ir Kauno 

rajonas – Europos kultūros sostinė 2022” prisideda prie 

„Fliuksus Labas“ ir „Šiuolaikinė seniūnija“ bendruomenių  

programos įgyvendinimo. 

 Bibliotekos teikia vartotojams prieigą prie 12 duomenų 

bazių. 

 Skaitymas bibliotekų veikloje vartotojams išliko prioritetu. 

Išduota 259,3 tūkst. vnt. knygų.   

  Vykdant Skaitymo skatinimo programą ir organizuojant  

skaitymo kultūros ugdymo veiklas, akcijoje „Vasaros 

skaitymai“ dalyvavo virš 900 rajono skaitytojų ir per trumpą 

laiką perskaitė virš 4000 knygų. Kauno rajono viešoji  

biblioteka III vietoje regiono bibliotekų tarpe. 

 Viešoji biblioteka vykdė skaitymo akciją „Duok „likę“, 

padalinių bibliotekos „Auginu knygų skaitymo medį“, 

kuriomis skatino moksleivius skaityti programinę literatūrą. 

 Minint Kauno rajono ir Viešosios bibliotekos įkūrimo Kauno 

rajone  65 –metų jubiliejų, parengti kraštotyriniai darbai, 

parodos apie Kauno rajoną ir jo žmones, surengta Viešosios 

bibliotekos šventė, kurios metu sulaukta rajono vadovų gerų 

įvertinimų ir padėkų. 

 Viešoji biblioteka rengė dailininkų profesionalų parodas bei 



Kauno rajono 65–mečiui skirtas kraštiečių  kūrėjų, 

menininkų darbų ciklą „Menas -formulė, kuri padeda pažinti 

Kauno rajoną“ ir „Ką gali kūrėjo rankos“ 

 Produktyvus bendradarbiavimas su švietimo, kultūros ir 

socialinėmis įstaigomis pritraukė platesnį vartotojų 

kontingentą  

 Organizuojamos edukacinės veiklos šeimoms “Šeimų 

šeštadieniai“, dalyvauta Garliavos miesto šeimų šventėje 

„Išjunk televizorių“ 

  Viešojoje bibliotekoje veikia TAU universitetas, 

Garliaviečių klubas, Mamyčių“ 0+“  klubas, Sporto klubas. 

Kūrybos 20-metį pažymėjo  O. Karavajevo dailės studija. 

 Pagrindinis bibliotekų prieinamumą lemiantis veiksnys – 

vartotojams teikiamos nemokamos paslaugos. 

 Profesionalūs darbuotojai, nuolat tobulinantys ir 

atnaujinantys savo kompetencijas. Įvaldyti gebėjimai dirbti 

su IT. Patirtis rengiant ir  įgyvendinant projektus, kurių 

laimėta 75 proc. iš pateiktų konkursui KT. 

 Geresniam gyventojų aptarnavimui knyga taikomas 

mobilusis aptarnavimas, knygnešystė neįgaliesiems, 

išdavimo taškas nutolusiems kaimams, knygų lagaminai 

bibliotekoms, skaitytojų poreikiams užtikrinti. 

 Modernizuotos visos viešosios rajono bibliotekos, nuolat 

atnaujinama ir vartotojams pritaikoma materialinė bazė 

Kiekvienais metais šiuolaikiškai atnaujinamos bent 2 

bibliotekų patalpos. 

 Kokybiški, skaitytojų poreikius atitinkantys knygų fondai. 

Kultūros ministerija 2020 m. dokumentų komplektavimui 

skyrė 93,500 Eur. ir už valstybės paskolintas lėšas  

papildomai skyrė 65,00 tūkst. Eur. už kuriuos įsigyta  62 

proc. daugiau knygų ir kitų  dokumentų negu ankstesniais 

metais. 

 Vykdoma pastovi bibliotekų veiklų sklaida socialiniuose 

tinkluose  bei aktyviai bendraujant su  gyventojais.  

 Bibliotekose sukurtos geros sąlygos darbuotojams.  

 Nuolat teikiama Viešosios bibliotekos  metodinė parama 

padalinių bibliotekoms prisideda prie kokybiškesnių veiklos 

rezultatų.  

 Į bibliotekų veiklą įsijungia savanoriai.  

 LBD Kauno rajono skyrius aktyviai dalyvauja bibliotekų 

veikloje, skatina darbuotojų profesionalumą, prisideda prie 



akcijų organizavimo. 

  Bibliotekų aptarnavimo kokybe visiškai patenkintų ir 

patenkintų vartotojų rodiklis siekia 97 proc. nuo 1399 

apklaustųjų. 

Galimybės Grėsmės 

  Sudaryti  sąlygas šeimoms aktyviai dalyvauti  bibliotekų 

kultūrinėje ir informacinėje  veikloje. 

 Dalyvaujant respublikiniuose tolygios kultūros sklaidos, 

inovatyvių paslaugų  bibliotekose  kūrimo ,literatūros  

sklaidos, skaitymo skatinimo ir kt. projektuose, tenkinti 

gyventojų kultūros ir informacijos poreikius. 

 Rengti  informacinių ryšio technologijų gebėjimų ugdymo  bei 

skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams. 

 Užtikrinti efektyvią paslaugų sklaidą, komunikaciją, 

rinkodarą. 

 Ugdyti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą . Įgytas 

žinias pritaikyti  naujoms paslaugų  įgyvendinimui. 

 Stiprinti išorinę komunikaciją  siekiant populiarinti biblioteką 

įvairiais informaciniais kanalais  

 Plėsti bendradarbiavimo ryčius su bendruomenėmis, 

bibliotekų veikla sudominti savanorius. 

 Lietuvos kultūros tarybos sumažinta galimybė bibliotekoms dalyvauti  

projektų programose. 

 Didėjantys bibliotekų darbuotojams kompetencijų reikalavimai ir mažos 

specialistų  pasirinkimo galimybės 

 Dėl karantino ar kitų išorinių grėsmių, pristabdžius bibliotekų veiklą, gali būti 

nevykdomi įsipareigojimai bendruomenei 

 

 

 

 

            Asignavimų valdytojas - Kauno rajono savivaldybės  viešoji biblioteka 191118276 

    

01- 01 Strateginės kryptys: 

01-01-01  Biblioteka- moderni, šiuolaikiška įstaiga 

Tikslas :  Tobulinti bibliotekų infrastruktūrą modernizuojant patalpas ir diegiant naujas technologijas. 

01-01-02  Biblioteka - visuomenės mokymuisi, socializacijai ir kultūrinei gerovei 

Tikslas : Ugdyti gyventojų informacines  ir kultūrines kompetencijas, geriant bibliotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą 

 01-01-03  Efektyvus bibliotekų valdymas  

Tikslas: Tobulinti bibliotekų valdymą  ugdant darbuotojų  profesionalumą, plečiant partnerystės ryšius  ir siekiant gerų veiklos rezultatų. 

 1.Tikslas : Tobulinti bibliotekų infrastruktūrą modernizuojant patalpas ir diegiant naujas technologijas. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas   Ištekliai Vykdymo laikas 

 

Atsakingi 

  
1.1. Gerinti  bibliotekų 

materialinę bazę ir 

infrastruktūrą 

pritaikant jas  

inovatyviai veiklai 

1.1.1.Vykdyti Viešosios bibliotekos 

ir 30 padalinių infrastruktūros ir 

materialinės bazės gerinimo darbus: 

V.Žindžius Biudžeto lėšos 

 

 Sausis - gruodis I. Stančiauskienė 

 

 

1.1.1.1.Įkurti Ramučių biblioteką 

naujose patalpose, atlikti  Babtų ir 

V.Žindžius Biudžeto lėšos Sausis - gruodis I.Stančiauskienė 



Viešosios bibliotekos sanitarinio 

mazgo remontą, pritaikyti 

neįgaliesiems. 

1.1.1.2. Tęsti  respublikinio projekto 

„Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje 

viešojo interneto prieigos 

infrastruktūroje“ įgyvendinimą  

atnaujinant kompiuterinę įrangą  

vartotojams 10 – je padalinių. 

M.Zaleskis Projekto lėšos 

Biudžeto lėšos 

 

 

Sausis- gruodis I. Stančiauskienė 

1.1.1.3.Atnaujinti kompiuterinę 

įrangą darbuotojams. 

M.Zaleckis Biudžeto lėšos sausis I.Stančiauskienė 

1.1.1.4.Įveiklinti naujas 

technologijas Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose (Specifnis paketas, 

Inžinerinis, Eksperimentinis, 

Kūrybinis, Programavimo, Lego 

robotai, dronai, virtualios ir  

praplėstos realybės technologijos) , 

sukurti joms pritaikytą edukacinį 

turinį. 

V.Steponaitienė 

K.Meilutė 

Š.Ašmontas 

M. Zaleskis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

1.1.1.5.Užtikrinti LIBIS programos  

funkcionavimą Viešojoje ir 

padalinių bibliotekose. 

M. Zaleskis Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

 

1.1.1.6.Krašto kultūros paveldo 

aktualizavimas įkuriant Virtualų 

muziejų bibliotekoje /Laimėjus VB 

projektas 

V.Tamašauskienė 

M.Zaleckis 

Projekto lėšos 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjis I.Stančiauskienė 

2.Tikslas: Ugdyti gyventojų kultūrines ir informacines kompetencijas, gerinant bibliotekų paslaugų kokybę, ir prieinamumą 

 2.1.1. Organizuoti  Seimo paskelbtų 

metų, valstybinių švenčių, atmintinų 

datų kalendorinių švenčių 

paminėjimą, parodas Viešojoje  ir 

padalinių bibliotekose:  

V.Puskunigienė 

J.Bartkevičiūtė 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

2.1.1.1. Kardinolo V.Sladkevičiaus  

metams paminėti parengti  parodas 

“Išlaikykim lietuvišką kalbą 

,lietuvišką širdį“ ir “Laisvė nebūna 

dovanojama“ 

E.Birgiolienė, 

V.Tamašauskienė 

E. Matveičikienė 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Kovas, rugpjūtis  I.Stančiauskienė 



2.1.1.2. V. Mačernio metams  

organizuoti V.Mačernio poezijos 

skaitymus  ir viktoriną „Maža tauta 

su dideliu žodynu“ visose rajono 

bibliotekose  

Bibliotekininkų 

draugija 

Garliaviečių 

klubas 

Padalinių 

bibliotekos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė-birželis I.Stančiauskienė 

2.1.1.3.J. Lukšo Daumanto 

metams: 
1. Sukurti interaktyvią ekspoziciją  

„Lietuvos laisvės kovotojai Kauno 

rajone“ ir vykdyti edukacinius 

pristatymus /laimėjus projektą 

„Virtualus muziejus bibliotekoje“ 

2.Pristatyti V.Vitkausko knygą 

„Juozas Lukša-Daumantas ir jo 

atminimo įamžinimas“ 

3.Parengti ir eksponuoti „Partizanų 

dokumentų ekspozicija 

„Juozas Lukša-Daumantas – 

legenda, Lietuvos patriotizmo 

simbolis“/rašytojas S. Abromavičius 

4.Parengti virtualią parodą   

„Partizano Juozo Lukšos gyvenimo 

ir kovos kelias“. 

V.Tamašauskienė  

V. Steponaitienė 

Projektų lėšos 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjis —

gruodis  

 

 

 

 

 

Balandis  

 

 

 

 

 

 

Rugpjūtis 

I.Stančiauskienė 

2.1.4.Bendradarbiaujant su „Kaunas 

- Europos kultūros sostinė 2022“ 

dalyvauti „Šiuolaikinė  seniūnija“ 

projekte: organizuojant kūrybines 

veiklas Garliavos m. bendruomenei.  

J.Bartkevičiūtė 

V.Tamašauskienė 

K.Meilutė 

E. Matveičikienė 

nė 

V.Steponaitienė 

Projekto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rėmėjų lėšos 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

2.1.5.Organizuoti Lietuvių kalbos 

dienoms skirtus renginius Viešojoje 

ir padalinių bibliotekose 

J. Bartkevičiūtė 

K. Vyturytė 

B. Ruzgienė 

V.Tamašauskienė 

K. Meilutė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasaris - kovas I.Stančiauskienė 

2.1.6. Organizuoti Knygnešio dienos 

paminėjimą / virtualiai 

V.Tamašauskienė 

Padalinių 

bibliotekų 

Žmogiškieji 

ištekliai 

     Kovas I.Stančiauskienė 



darbuotojai 

2.1.7. Surengti šventes 

bendruomenei Viešojoje  

bibliotekoje ir dalyvauti Garliavos  

bendruomenės šventėse: 

-Vaikų knygos šventę 

-Europos dienos šventę 

- Dalyvauti Garliavos miesto 

šventėje  

-Dalyvauti Garliavos šeimų šventėje 

„Išjunk televizorių“ 

E. Matveičikienė 

K. Meilutė 

V. Steponaitienė 

K. Vyturytė 

M. Zaleckis 

 

Projekto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandis, 

 Gegužė. 

Rugpjūtis. 

I.Stančiauskienė 

2.1.8.Organizuoti renginį, skirtą 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai paminėti. 

V.Tamašauskienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė I.Stančiauskienė 

2.1.9. Organizuoti renginį, skirtą 

Vaikų gynimo dienai paminėti  

K. Vyturytė 

V.Steponaitienė 

K.Meilutė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Birželis I.Stančiauskienė 

 

2.1.10. Organizuoti  renginį, skirtą 

Europos Žydų kultūros dienai 

paminėti.  

V.Puskunigienė 

V.Tamašauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjis I.Stančiauskienė 

2.1.11. Organizuoti renginius 

Europos paveldo dienoms paminėti 

V.Tamašauskienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjis I.Stančiauskienė 

2.1.12.“Iš žymių žmonių gyvenimo“ 

R.Tamoliūnienės knygos „Žiniuonės 

kišenė“ pristatymas/prisimenant E. 

Šimkūnaitę 

E.Matveičikienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkritis I.Stančiauskienė 

2.1.13. Rengti  profesionaliosios  

dailės fotografijos bei  tautodailės,  

meno mėgėjų  parodas, parodų 

pristatymus Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose 

E.Matveičikienė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojai 

Biudžeto lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Sausis-gruodis 

 

 

I.Stančiauskienė 

 

2.1.14. Tęsti susitikimus su  Kauno 

rajono kūrėjais ir rengti   

darbų parodai  „Ką gali kūrėjo 

rankos“ pristatymus  virtualiai ir 

gyvai 

V.Tamašauskienė 

K.Meilutė 

Padalinių 

bibliotekos 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Liepa-spalis I.Stančiauskienė 

2.1.15. Parengti ir  pristatyti žymių 

žmonių ir metų aktualijų temomis 

virtualias parodas 

V.Tamašauskienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis-gruodis I.Stančiauskienė 



2.2.Efektyviai  

įgyvendinti Skaitymo 

skatinimo programą 

2019 -2024 m. 

 

2.2.1.  Rengti  ir įgyvendinti 

kultūrinius, skaitymo skatinimo 

projektus ir veiklas: 

- Organizuoti  susitikimus su 

rašytojais  

- Organizuoti  renginius  Vaikų 

knygos dienai paminėti; 

- Organizuoti Vasaros skaitymų 

akciją  vaikams ir suaugusiems; 

- Organizuoti Metų knygos rinkimų 

akciją; 

- Organizuoti Šiaurės šalių 

literatūros savaitę  

2.2.2 Organizuoti įtaigią knygų 

reklamą  bibliotekose ir virtualioje 

erdvėje facebook 

2.2.3.Organizuoti skaitytojų klubų ir 

būrelių veiklą 

V.Puskunigienė 

J.Bartkevičiūtė 

K. Vyturytė 

V.Steponaitienė 

N. Dapkevičienė 

E. Birgiolienė 

B. Ruzgienė 

K.Meilutė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojai 

Projektinės lėšos 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Sausis -gruodis 

 

I.Stančiauskienė 

 

2.1.3.Organizuoti Viešosios 

bibliotekos projekto „Augame 

skaitydami ir kurdami“ renginių 

ciklą moksleiviams (susitikimai su 

rašytojais, kūrybinio rašymo 

dirbtuvės, jaunųjų rašytojų 

konkursas) 

K .Vyturytė  Projekto lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kovas-gruodis I.Stančiauskienė 

 

2.2.4.Organizuoti Lietuvių poezijos 

skaitymų  ir  literatūrinių parodų 

ciklą „Poetinio žodžio spalvos“  

skirtas lietuvių kalbos dienoms ir  

poetų jubiliejams pažymėti  :     

Z.Gaižauskaitei-70 metų, Pr. 

Vaičaičiui-145  metai, G.Patackui-

70 metų,  R. Skučaitei-90 metų  

Bibliotekininkų 

draugija 

K. Vyturytė 

V.Puskunigienė 

D.Jankauskienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasaris- Spalis I.Stančiauskienė 

2.3. Didinti 

neformaliojo ugdymo 

paslaugų įvairovę ir 

skatinti gyventojus 

išmaniai naudotis  

2.3.1.Plėsti esamas ir diegti naujas 

paslaugas su IT Viešojoje ir 

padalinių bibliotekose, skatinančias 

gyventojų technologines ir 

skaitmenines kompetencijas 

K.Meilutė 

V.Steponaitienė 

Š.Ašmontas 

M.Zaleskis 

Projektų lėšos 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 



informacinėmis 

technologijomis 

 

 

 

2.3.2 Kultūros ministerijai 

patvirtinus, vykdyti 2 edukacines 

Kultūros paso paslaugų  programas 

įvairaus amžiaus moksleivių 

grupėms. 

K. Meilutė 

V. Steponaitienė 

Kultūros paso 

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 I,II,IV ketvirtis I.Stančiauskienė 

2.3.3.  Teikti skaitmeninio 

raštingumo paslaugas  rajono 

gyventojams : 

-organizuoti projekto „Prisijungusi 

Lietuva“ skaitmeninio raštingumo 

mokymus pažengusiems/ nuotoliniai 

mokymai 

- temines transliacijas ir akcijas. 

-mokyti kompiuterinio raštingumo   

pradžiamokslio individualiai ir  

grupėmis/tiesiogiai  

Projekto lektoriai 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekų 

darbuotojai 

Projekto lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis - vasaris 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužis-gruodis 

 

 

I.Stančiauskienė 

 

 

2.3.4. Mokyti  visuomenę atsakingai 

naudotis IRT organizuojant  

renginius : 

- Saugesnio interneto savaitei,  

- Skaitmeninei  savaitei,  

- Pasaulio informacinės visuomenės 

dienai,  

- Tarptautinei programuotojų dienai,  

-Pasaulinei tarptautinei 

programavimo savaitei, 

-Pasaulinei IT plėtros dienai, 

programavimo valandai. 

J. Bartkevičiūtė 

V. Steponaitienė 

K. Meilutė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasaris-lapkritis I. Stančiauskienė 

2.3.5. Organizuoti  kultūros paveldo 

pažinimo  edukacinius užsiėmimus 

vaikams, jaunimui , šeimoms, 

pasinaudojant  VB sukurtu žaidimu 

„50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ 

ir virtualiu  muziejumi  

bibliotekoje,/rėmėjas  Lietuvos 

kultūros  taryba  

V.Tamašauskienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkritis-

gruodis 

I.Stančiauskienė 

2.3.6. Bendradarbiaujant su 

Garliavos ugdymo įstaigomis  VB 

rengti integruotas pamokas tiesiogiai 

ir virtualiai moksleivių technologijų, 

matematikos, istorijos, gamtos 

V. Steponaitienė 

K. Meilutė 

K.Vyturytė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis - 

Lapkritis 

I. Stančiauskienė 



mokslų pažinimo gebėjimams 

ugdyti.  

2.3.7. Organizuoti neformalųjį vaikų  

užimtumą vasaros metu 

-Viešosios bibliotekos  vaikų  

vasaros stovykloje 

-Viešojoje ir padalinių bibliotekose  

pagal užimtumo programą; 

J.Bartkevičiūtė 

V. Vyturytė 

V. Steponaitienė 

K. Meilutė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojos 

Projekto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Birželis-

rugpjūtis 

I. Stančiauskienė 

2.3.8.Tęsti moksleivių  kūrybiškumo 

neformalųjį ugdymą Viešosios 

bibliotekos technologijų 

laboratorijoje „Novatoriškos 

robotikos dirbtuvės“ ir „Meno 

fotografijos studijoje“  

V. Steponaitienė 

Š.Ašmontas 

K.Meilutė 

Projekto lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis-gruodis I. Stančiauskienė 

2.3.9.Tęsti moksleiviams skirtą  

„Renginių organizatorių studijos“ 

veiklą 

K.  Vyturytė Biudžeto lėšos 

 Žmogiškieji    

ištekliai 

Sausis -gruodis I. Stančiauskienė 

2.3.10. Knygų ir filmų mėgėjų 

klubas vaikams „Arbatos klubas“

  

K. Vyturytė Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis n-gruodis  

2.3.11.  Bendradarbiaujant su 

socialinės terapijos namais „Akvila“  

organizuoti biblioterapijos ir meno 

terapijos užsiėmimus   

neįgaliesiems, socialinę atskirtį 

patiriančioms šeimoms. 

K. Meilutė 

K. Vyturytė 

V.Steponaitienė

  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis  

 

I.Stančiauskienė 

 2.3.12.Organizuoti suaugusiųjų 

švietimo savaitės renginius. 

V.Puskunigienė 

J.Bartkevičiūtė 

Rėmėjų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkritis I.Stančiauskienė 

2.3.13 Skatinti bendruomenės  viso 

gyvenimo mokymąsi: organizuoti 

klubų ir būrelių kultūrinę ir kūrybinę 

veiklas Viešojoje bibliotekoje : 

- TAU universiteto ( suaugusių) 

-„Garliaviečių“ klubo (suaugusių) 

- „Sveikatinimo“ (Suaugusių) 

- Smalsučių „0+“;(Mamų ir kūdikių) 

- Renginių organizatorių studijos 

„Arbatos klubo“(Mokasleivių) 

E.Matveičikienė 

E.Birgiolienė 

B.Ruzgienė 

K.Meilutė 

K.Vyturytė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojos 

NVO  lėšos 

Biudžeto lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 



- Foto studijos (Moksleivių,šeimų) 

- Šeštadieninis šeimos klubas 

- Įvairių klubų ir būrelių  veiklos 

padalinių bibliotekose. 

3. Tikslas-tobulinti bibliotekų valdymą, ugdant darbuotojų profesionalumą, plečiant partnerystės ryšius ir siekiant gerų veiklos rezultatų. 

 

3.1. Tobulinti valdymo 

kokybę vykdant 

efektyvią rajono viešųjų 

bibliotekų veiklos  

vadybą  

 

  

 

 

 

 

 

3.1.1. Įgyvendinti Savivaldybės  

 (08 )Kultūros plėtros programos , 

(08.01.) strateginio tikslo,( 08.01.01) 

)uždavinio- Įveiklinti kultūros 

paslaugų infrastruktūrą turizmui, 

kultūrai, švietimui , kitoms 

viešosioms paslaugoms ir 

ekonominei veiklai (08.01.01.05) 

priemonę „ Kauno rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

veiklos finansavimas“ 

I. Stančiauskienė 

R.Martinavičienė 

Biudžeto lėšos 

Projektų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- vasaris  

 

I.Stančiauskienė 

3.1.2. Organizuoti bibliotekų 

nuotolinį ir stacionarų darbą,  ir 

prevenciją  ekstremalių situacijų 

metu, vadovaujanti Vyriausybės  

ir Rajono savivaldybės nutarimai 

I.Stančiauskienė Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis  I.Stančiauskienė 

3.1.3.Organizuoti ir koordinuoti 

bibliotekinį, informacinį ir kultūrinį 

bendruomenės aptarnavimą  keliais 

veiklos adresais: 

        - Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose : 

- netradicinėse erdvėse 

- neįgaliųjų centruose 

- švietimo ir kultūros  

įstaigose 

- bendruomenių centruose 

- seniūnijų renginiuose 

I.Stančiauskienė Biudžeto lėšos 

Projektų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis -gruodis 

 

 

I.Stančiauskienė 

3.1.4. Vykdyti Viešosios bibliotekos 

ir jos padalinių veiklos planavimą, 

rengti žodines ir statistine ataskaitas  

Kauno rajono savivaldybei  ir 

Nacionalinei bibliotekai 

V.Puskunigienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis -gruodis I.Stančiauskienė 



3.1.5. Organizuoti  darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą  ir 

profesionalumo tobulinimą rengiant 

Viešosios bibliotekos dalykinius ir 

išvažiuojamuosius seminarus  

V.Puskunigienė Biudžeto lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Kovas- gruodis  I.Stančiauskienė 

3.1.6.Dalyvauti tarptautiniuose ,  

respublikiniuose ir Apskrities 

viešosios bibliotekos kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose. 

I.Stančiauskienė  Projektų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis - gruodis I.Stančiauskienė 

3.1.7.Dalyvauti  Savivaldybės 

viešųjų bibliotekų asociacijos,  ir 

Apskrities viešosios  bibliotekos , 

Lietuvos bibliotekų draugijos 

veiklose. 

I.Stančiauskienė 

D.Jankauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

3.1.8. Plėtojant bendradarbiavimą su 

Kauno rajono švietimo centru, 

skatinti ir prisidėti prie TAU 

universiteto veiklų ir renginių 

organizavimo Viešojoje bibliotekoje 

ir Kačerginės bibliotekoje.   

E. Matveičikienė 

A. Dvaranauskienė 

KRŠC lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis -gruodis 

 

I.Stančiauskienė 

3.1.9.Organizuoti  Nacionalinės   

Lietuvos bibliotekų savaitės 

renginius 

V.Puskunigienė 

J.Bartkevičiūtė 

Kauno rajono LBD 

skyrius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandis I.Stančiauskienė 

3.1.10. Teikti metodines 

konsultacijas Viešosios bibliotekos 

padalinių bibliotekoms 

V.Puskunigienė 

J.Bartkevičiūtė 

J.Simuntytė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis -gruodis 

 

I.Stančiauskienė 

3.1.11. Skatinti savanorišką  veiklą 

bibliotekose    

V.Puskunigienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis -gruodis 

 

I.Stančiauskienė 

 

3.1.12.Įtaigos Darbo tarybos 

atstovavimas darbuotojų interesams  

D.Noreikienė  Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

3.1.13. Organizuoti įstaigos 

viešuosius pirkimus  

V. Puskunigienė 

D.Noreikienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

3.2.Užtikrinti kokybišką  

informacijos išteklių 

kaupimą, atnaujinimą 

ir pasiekiamumą 

atsižvelgiant į gyventojų 

poreikius.  

3.2.1. Komplektuoti bibliotekų 

knygų ,periodinių leidinių ir kitų 

dokumentų fondą atsižvelgiant į 

vartotojų poreikius, išskirtinį dėmesį 

skirti mokyklų programinės 

literatūros bei lietuvių rašytojų 

knygų komplektavimui 

J. Simuntytė 

Komplektavimo 

taryba 

 

 

Biudžeto lėšos 

Kultūros 

ministerijos  

lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Žmogiškieji išt 

ekliai 

Sausis- Gruodis I.Stančiauskienė 

 

 



3.2.2.LIBIS programoje atlikti 

lietuvių rašytojų  knygų  

komplektavimo  ir skaitymo analizę 

Viešosios bibliotekos skyriuose ir 

padalinių  bibliotekose pasirinktinai 

iš kiekvienos  bibliotekų 

komplektavimo grupės .Pateikti 

išvadas ir veiklos tobulinimo gaires. 

V. Puskunigienė 

 

V. Gerdžiūtė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasario mėn. I.Stančiauskienė 

3.2.3.Organizuoti nestacionarų 

nutolusių ir specialių poreikių  

vartotojų aptarnavimą knyga: 

-  Garliavos neįgaliųjų draugija; 

-  Senelių  namai Girininkų km.; 

- Išdavimo taškas Viršužiglio k.; 

-Knygnešystės paslauga 

neįgaliesiems; 

- Knygų lagaminai pagal vartotojų 

poreikius. 

B.Ruzgienė 

E.Birgiolienė 

Padalinių 

bibliotekų 

darbuotojos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis - gruodis I.Stančiauskienė 

3.2.4. Prisijungti prie 

modernizuojamo LIBIS informacijos 

išteklių ir vieningų duomenų 

tvarkymo, užtikrinti operatyvų  e. 

katalogo ir skaitytojų aptarnavimo 

posistemių pritaikymą./LNB 

modernizavus LIBIS 

J. Simuntytė 

J.Bartkevičiūtė 

M.Zaleckis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

LNB lėšos 

Birželis-gruodis I.Stančiauskienė 

3.2.5  Užtikrinti kultūros ir 

informacijos paslaugų perkėlimą į 

virtualią erdvę skatinant  auditorijos, 

kuri nesinaudoja stacionare 

biblioteka, paslaugų vartojimą. 

J.Bartkevičiūtė 

M.Zaleckis 

Projektų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis- gruodis I.Stančiauskienė 

3.3.Organizuoti 

intensyvų bibliotekose 

teikiamų paslaugų ir 

veiklos viešinimą, ir 

sklaidą 

 

 

 

 3.3.1.Vykdyti bibliotekų veiklos 

sklaidą socialiniuose tinkluose, 

spaudoje  

E. Matveičikienė 

K. Meilutė 

V.Tamašauskienė 

K. Vyturytė 

V. Steponaitienė 

Padalinių 

bibliotekos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis - gruodis I.Stančiauskienė          

3.3.2. Parengti ir išleisti  Kauno 

rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos istoriją, rengti reklaminę 

medžiagą, straipsnius, sukurti vaizdo 

V.Tamašauskienė 

V. Puskunigienė 

K.Meilutė 

K. Vyturytė 

Projekto lėšos 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis - gruodis I.Stančiauskienė 



ir garso klipus apie naujas 

bibliotekos paslaugas  

V. Steponaitienė 

M. Zaleckis 

3.4. Atlikti Viešosios 

bibliotekos ir padalinių 

darbuotojų veiklos 

vertinimą ir  

bibliotekose teikiamų 

vartotojų pasitenkinimo 

tyrimą  

3.4.1. Nustatyti metų veiklos 

užduotis darbuotojams ir atlikti  

pasiektų rezultatų vertinimą pagal 

pareigybių pavaldumą 

I. .Stančiauskienė 

V. Puskunigienė J. 

J. Bartkevičiūtė 

J. Simuntytė 

Žmogiškasis 

ištekliai 

Iki 2021 m. 

sausio  

31  

I.Stančiauskienė 

 

 

4.1.Atlikti gyventojų apklausą, 

išanalizuoti bibliotekose teikiamų 

tradicinių ir naujų paslaugų poveikį   

ir poreikį . 

V.Puskunigienė 

J.Bartkevičiūtė 

V.Gerdžiūtė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spalis- gruodis 

 

I.Stančiauskienė 

 


