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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROJI DALIS 

 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka) yra neformalaus švietimo, informacijos ir kultūros centras. Viešosios 

bibliotekos organizacinę struktūrą sudaro: Administracija, struktūriniai skyriai – Skaitytojų aptarnavimo, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo, 

4 miesto (Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos ir Vilkijos) ir 26 kaimo padaliniai (bibliotekos).  

2022 metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Ievos Simonaitytės, Rimanto Kalantos, Jono Meko, Pranciškaus Skorinos, Kazimiero 

Vasiliausko, Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais, Sūduvos, Savanorystės, Gyvūnų gerovės ir kt. Sieksime atkreipti visuomenės dėmesį į šių 

datų svarbą, organizuodami kultūros ir literatūros renginius, susitikimus su rašytojais ir kitais visuomenininkais, vesdami diskusijas ir edukacines 

veiklas. Sieksime išlikti naudingos bendruomenei, būti atviros, dinamiškos ir daugiafunkcinės, besirūpinančios skaitymo kultūra, organizuodamos 

neformalųjį ugdymą bei laisvalaikį ir teikdamos skaitmeninio raštingumo ir IT gebėjimų ugdymo paslaugas. 

 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 

Viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos planas sudarytas siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą bei Viešajai bibliotekai keliamų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos suformuluotas bibliotekų 

plėtros strategines kryptis 2016-2022 metams.  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. 

 

Viešoji biblioteka savo veikla siekia įgyvendinti strateginius tikslus: 

 

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

Uždaviniai: 

1.1. Gerinti bibliotekų materialinę bazę ir infrastruktūrą pritaikant jas inovatyviai veiklai. 



1.2.Užtikrinti naujos konsoliduotos integralios bibliotekų duomenų sistemos (LIBIS programos) funkcionavimą Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose. 

 

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

Uždaviniai: 

2.1. Organizuoti kokybišką įvairių formų kultūros sklaidą ir prieinamumą rajono gyventojams. 

2.2. Efektyviai įgyvendinti Skaitymo skatinimo programą 2022 - 2024 m. 

2.3.Didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę ir skatinti gyventojus išmaniai naudotis informacinėmis technologijomis 

 

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

rezultatų. 

Uždaviniai:  

3.1.Tobulinti valdymo kokybę vykdant efektyvų rajono viešųjų bibliotekų veiklos planavimą ir vadybą  

3.2. Užtikrinti kokybišką informacijos išteklių kaupimą, atnaujinimą ir pasiekiamumą atsižvelgiant į gyventojų poreikius 

3.3.Organizuoti intensyvų bibliotekose teikiamų paslaugų ir veiklos viešinimą, ir sklaidą 

3.4. Atlikti Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų veiklos vertinimą ir bibliotekose teikiamų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimą. 
 

 

 

III. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

 

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

1.1. Uždavinys: Gerinti bibliotekų materialinę bazę ir infrastruktūrą pritaikant jas inovatyviai veiklai 

Nr. Priemonė Vertinimo kriterijus   Vertinimo 

kriterijaus reikšmė  

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai  

  

1.1.1. Vykdyti Viešosios bibliotekos 

ir 30 padalinių infrastruktūros 

ir materialinės bazės gerinimo 

darbus 

Perkelti Kačerginįs biblioteką į 

naujas patalpas. Biblioteką 

aprūpinti priemonėmi, skirtomis 

inovatyviai veiklai gerinti. 

Perkraustyta 

biblioteka naujose 

patalpose. 

Sausis–gruodis I.V.Stančiauksienė 

V.Žindžius 

  Įsteigti knygų išdavimo tašką 

Vilkijoje 

1 išdavimo taškas 

įsteigtas 

Sausis–gruodis Administracija 

 Atnaujinti kompiuterinę įrangą 

darbuotojams iki 10% 

5 Sausis–birželis Administracija 



 Sensorinės priemonės viešosios 

bibliotekos ir padalinių 

bibliotekoms 

1-VB komplektas ir 

10-padaliniams 

komplektų 

Sausis–birželis Administracija 

 Modernizuoti ir atnaujinti 

viešosios bibliotekos interneto 

svetainės dizainą ir pritaikyti e 

turinio plėtrai, ir išmaniesiems 

įrenginiams 

Sukurta nauja 

Savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

www.krsvbiblioteka.lt 

svetainė 

Kovas–rugsėjis I.Stančiauskienė  

M. Zaleckis 

V. Steponaitienė 

 Ūkiniai pirkiniai (elektros, 

švaros, kanceliarinės, 

dezinfekcinės, apsaugos 

priemonės, bibliotekinė 

dokumentacija ir kt. prekės ir 

ūkinės paslaugos) 

Pagal poreikį Sausis–gruodis Administracija 

 

 Tobulinti Mažosios įrašų studijos 

technines galimybes 

Pagerinta įranga Sausis–gruodis M.Zaleckis 

Administracija 

 

1.1.2. Užtikrinti naujos 

konsoliduotos integralios 

bibliotekų duomenų sistemos 

(LIBIS programos) 

funkcionavimą Viešojoje ir 

padalinių bibliotekose 

Vykdyti naujos LIBIS programs 

galimybių sklaidą viešinant  

socialiniuose ir kituose 

informacijos šaltiniuose. 

Veikanti programa Sausis–gruodis M.Zaleckis 

V.Gerdžiūtė 

Atsakingi asmenys 

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

2.1. Uždavinys: Organizuoti kokybišką įvairių formų kultūros sklaidą ir prieinamumą rajono gyventojams. 

2.1.1. Sukomplektuoti 

dokumentų fondą, 

atitinkantį skaitytojų 

poreikius. 

Dokumentų (knygų) skaičius, vnt. 12 000 Sausis–gruodis Administracija 

2.2.2. Aptarnauti Bibliotekos 

vartotojus ir užtikrinti 

rajono viešųjų paslaugų 

teikimą. 

Registruotų vartotojų skaičius, vnt. 12 700 Sausis–gruodis Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius 

Padaliniai 

2.2.3. Aptarnauti bibliotekos 

lankytojus 

Apsilankymų skaičius, vnt 160 000 Sausis–gruodis Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius 

Padaliniai 

http://www.krsvbiblioteka.lt/


2.1.4. Organizuoti Seimo 

paskelbtų metų, 

valstybinių švenčių, 

atmintinų datų 

kalendorinių švenčių 

paminėjimo renginius, 

parodas, edukacijas 

Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose. 

Ievos Simonaitytės metams 

Viešosios bibliotekos projektas 

„...O buvo taip“ - atsiminimų 

vakarai“ iš Viešosios bibliotekos 

mažosios studijos 

/bendradarbiaujant su Garliavos 

sporto ir kultūros centro mėgėjų 

teatru. 

6 įrašai. Sausis–gruodis K.Meilutė 

E.Matveičikienė 

 

  Virtualus performansas skirtas Jono 

Meko metams /bendradarbiaujant su 

Garliavos sporto ir kultūros centro 

teatru/ 

1 įrašas. Sausis–gruodis  K.Meilutė 

 

 Pranciškaus Skorinos metams: 

- Organizuoti Viešosios bibliotekos 

projekto “Knygos labirinte“ 

renginius/ Laimėjus Lietuvos 

kultūros ministerijos finansavimą  

-Rengti edukacijas „Knygų įrišimo 

dirbtuvės“ 

25 edukacijos. 

1 renginys.  

300 lankytojų 

  

Vasaris–

gruodis 

 

S Žydaitienė  

K. Meilutė 

 Gyvūnų gerovės metams parodų, 

edukacijų ir skaitymų ciklas“ 

vaikams „Mažuosius draugus 

mokomės mylėti iš 

knygų“/iniciatorė LBD kauno 

rajono sk. 

Surengta 30 veiklų Birželis–

gruodis 

Padalinių bibliotekų 

darbuotojos 

 Organizuoti veiklas, skirtas 

Sūduvos metams paminėti. 

 

-Paroda „Literatūrinė 

kelionė po Sūduvos 

kraštą“ (1); 

-Virtuali paroda 

„Sūduva: iškilios 

asmenybės kūrę 

Lietuvos 

valstybingumą“ (1); 

-Edukacijos 

moksleiviams su 

„Ozobot“ robotukais 

„Keliaukime po 

Sausis–gruodis V.Tamašauskienė 

V.Steponaitienė 

K.Meilutė 

 



Sūduvos krašto dvarus 

“ (3). 

 Dokumentų, knygų ekspozicijos ir 

parodos, vnt. 

900  Sausis–gruodis Viešosios bibliotekos ir 

padalinių bibliotekų 

darbuotojai 

 Organizuoti Viešosios bibliotekos 

projekto “Susitikime pokyčiams“ 

renginius /laimėjus Lietuvos 

kultūros tarybos finansavimą 

8 renginiai Garliavoje 

ir Vilkijoje,8 meno 

terapijos ir 4 muzikos 

terapijos Garliavoje ir 

Vilkijoje. 

Kovas–gruodis E. Matveičikienė 

J.Bačėnienė 

 

 Dalyvauti „Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022“ programoje, 

įsitraukiant į rengiamas veiklas ir 

organizuoti vykdomų renginių 

viešinimo sklaidą. 

-organizuoti Kaunas 

2022 sukurto stalo 

žaidimo „Kauno 

žvėris“ pristatymą 

Kauno rajono padalinių 

bibliotekose – (15 

pristatymų); 

-organizuoti 

bendruomeninę 

iniciatyvą 

„GarliaKvietį“ šok!“ – 

(19 šokių užsiėmimų), 

prisidedant prie 

projekto „Šiuolaikinės 

seniūnijos“, Dalyvauta 

Steampunk festivalyje 

– 1 kartą 

Sausis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

 Organizuoti Lietuvių kalbos 

dienoms skirtus renginius Viešojoje 

ir padalinių bibliotekose. 

 

Viešojoje bibliotekoje 

organizuota: 

- dokumentų paroda iš 

VB Rašytinio paveldo 

fondo – „Senos knygos 

– nesenstanti išmintis“ 

(1). 

- iniciatyva „Ar žinai 

lietuvišką žodį?“ (1) 

Vasaris–

gegužė 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

https://vyturiai.utena.lm.lt/lt-lt/844-knygu-paroda-senos-knygos-nesenstanti-ismintis
https://vyturiai.utena.lm.lt/lt-lt/844-knygu-paroda-senos-knygos-nesenstanti-ismintis


- VB ir padaliniuose: -

organizuoti 

nacionalinio diktanto 

rašymo konkursas (1) 

-organizuoti Knygnešio 

dienos paminėjimą (1) 

- organizuotas 

renginys, skirtą 

Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai 

paminėti (1). 

- organizuotas 

dailyraščio konkursas 

(1). 

 Surengti šventes bendruomenei 

Viešojoje bibliotekoje ir dalyvauti 

Garliavos bendruomenės šventėse. 

 

- Vaikų knygos diena 

(1) 

- mažąją knygų mugė 

(1) 

- Vaikų Gynimo diena 

(1); 

- dalyvautA Garliavos 

šeimų šventėje „Išjunk 

televizorių“ – (1); 

-organizuota mokslo 

metų pradžios šventė 

vaikams – (1). 

Balandis–

rugsėjis 

VB darbuotojai 

 Organizuoti iniciatyvos „Biblioteka  

visiems“ veiklas, skatinančias 

atskirtį patiriančių žmonių 

įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą / 

bendradarbiaujant su Lietuvos 

aklųjų biblioteka  

-  Dislekcijos savaitė 

(1) 

- Sensoriniai skaitymai 

– (20 - užsiėmimų) 

- užtikrinta 

informacijos 

viešinimas ir sklaida 

Sausis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

 Kultūros paveldo aktualizavimui 

organizuoti renginius ir parodas. 

 

-Tarptautinei žydų 

holokausto dienai 

paminėti - 1  

iniciatyva; 

Rugsėjis V.Tamašauskienė 

Padalinių vyr. 

bibliotekininkės 



- Tarptautinei 

paminklų apsaugos 

dienai paminėti - 1 

virtuali paroda ; 

- Sūduvos metams 

paminėti - 1 virtuali 

interaktyvi paroda 

„Sūduva: iškilios 

asmenybės, kūrusios 

Lietuvos 

valstybingumą - 3 

edukacijos; 

-Europos paveldo 

dienoms  „Tvarus 

paveldas“ - 1 edukacija 

 Rengti profesionaliosios dailės, 

fotografijos bei tautodailės, meno 

mėgėjų parodas bei parodų 

pristatymus Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose 

25 dailės ir fotomeno 

parodos;  

10 virtualių parodų. 

 

Sausis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

 Tęsti susitikimus su Kauno rajono 

liaudies menininkais ir jų darbus 

viešinti elektroniniame 

informaciniame žinyne „Ką gali 

kūrėjo rankos“, vnt. 

25 Liepa–spalis V.Tamašauskienė 

K.Meilutė 

Komunikacijos ir 

viešųjų ryšių 

specialistas 

 Parengti ir pristatyti virtualias 

parodas krašto žymių žmonių ir 

metų aktualijų temomis, vnt. 

6 Sausis–gruodis V.Tamašauskienė 

2.2. Uždavinys: Efektyviai įgyvendinti Skaitymo skatinimo programą 2022 - 2024 m. 

2.2.1 Rengti ir įgyvendinti 

kultūrinius, skaitymo 

skatinimo projektus ir 

veiklas  

  

Viešosios bibliotekos projektas 

„Knygos labirinte“. Organizuoti  

renginių ciklą moksleiviams VB ir 

padalinių bibliotekose./laimėjus 

KM finansavimą; 

25 edukacijos ir 1 

renginys laimėjus 

projektą. 

400 lankytojų 

 

Sausis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

  Organizuoti susitikimaisu 

rašytojais, Vaikų knygos renginiai, 

„Vasara su knyga“ akcija. 

registruotų dalyvių iki 

1100, perskaityta 

knygų skaičius–4500. 

  



  Rašytojų jubiliejams skirtus 

skaitymus “Ant bibliotekos 

slenksčio“/ bendradarbiaujant su 

LBD Kauno rajono skyriumi, vnt. 

5  Sausis–gruodis S.Žydaitienė 

Padalinių darbuotojai 

  Organizuoti įtaigią knygų reklamą  

bibliotekose ir virtualioje erdvėje 

Facebook-e, vnt. 

372 Sausis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

  Organizuoti Knygos pristatymo 

konkursą, vnt. 

1 Spalis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

2.3. Uždavinys: Didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę ir skatinti gyventojus išmaniai naudotis informacinėmis 

technologijomis 

 

2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėsti esamas ir diegti 

naujas su IT ir 

elektronines paslaugas 

Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose, skatinti 

gyventojų technologines 

ir skaitmenines 

kompetencijas 

Teikti skaitmeninio raštingumo 

paslaugas rajono gyventojams: 

 

-mokyti ir konsultuoti 

gyventojus 

skaitmeninio 

raštingumo 

individualiai ir 

grupėmis ( 250); 

-kompiuterinio 

raštingumo 

konsultacijų suteikta 

3780; 

-organizuoti saugesnio 

interneto savaitę; 

-skaitmeninę savaitę. 

Sausis–gruodis VB ir padalinių 

darbuotojai 

 Organizuoti „Minecraft“ kūrybinį 

konkursą 

1 konkursas  Balandis–

lapkritis 

V.Steponaitienė 

Padalinių vyr. 

bibliotekininkės 

 Vesti nuotolinius informacinių 

technologių užsiėmimus 

suaugusiems, vnt. 

35 užsiėmimai Sausis–gruodis  Š Ašmontas 

 Tęsti moksleivių neformalųjį 

ugdymą skatinant kūrybiškumo 

kompetencijas Viešosios 

bibliotekos technologijų 

laboratorijose „Novatoriškos 

robotikos dirbtuvės“ ir „Meno 

1920 lankytojų  Sausis–gruodis V. Steponaitienė 

Š.Ašmontas 

K.Meilutė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografijos studija“ Kultūros paso 

edukacijos 

 Bendradarbiaujant su Garliavos 

ugdymo įstaigomis rengti 

integruotas pamokas tiesiogiai ir 

virtualiai moksleivių technologijų, 

matematikos, istorijos, gamtos 

mokslų, etninės kultūros pažinimo  

kompetencijoms ugdyti 

Pritraukta 4000 

lankytojų 

Sausis–

Lapkritis 

V. Steponaitienė 

K. Meilutė 

 S.Žydaitienė 

2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti inovatyvius 

krašto kultūros ir istorijos 

paveldo pažinimo 

edukacinius užsiėmimus 

vaikams, jaunimui, 

šeimoms, pasinaudojant 

Viešosios bibliotekos 

sukurtomis priemonėmis: 

-stalo žaidimu „Būkime keliautojais 

ir atradėjais“, interaktyviu žaidimu 

„50 istorijos pėdsakų Kauno 

rajone“, virtualiu turu „Išmanusis 

kultūros kelias Kauno rajone“, vnt. 

-„Būkime keliautojais 

ir atradėjais“ pristatyta 

– 35; 

- Interaktyvų žaidimą 

„50 istorijos pėdsakų 

Kauno rajone“, 

pristatyta – 30; 

-Virtualus turas 

„Išmanusis kultūros 

kelias Kauno rajone“, 

pristatytas – 30. 

Lapkritis–

gruodis 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

2.3.3. 

 

 

 

 

 

Organizuoti neformalųjį 

vaikų užimtumą atostogų 

metu 

-Viešosios bibliotekos vaikų  

vasaros stovyklos, vnt. 

-Viešojoje ir padalinių bibliotekose 

pagal užimtumo programą; 

4 dieninės stovyklos 

Viešojoje bibliotekoje. 

Vaikų vasaros 

užimtumo programoje 

– iki 1500 vaikų.  

Birželis–

rugpjūtis 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

2.3.4. 

 

 

 

Plėtoti teikiamas 

edukacijų paslaugas. 

Kultūros paso paslaugos. 

 „Fotografiniai vaizdai ir kūrybinio 

rašymo dirbtuvės“ edukacijos 

skaičius, vnt. 

7  Sausis–gruodis K.Meilutė 

2.3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su 

socialinėmis įstaigomis 

organizuoti 

biblioterapijos ir meno 

terapijos užsiėmimus   

neįgaliesiems, socialinę 

atskirtį patiriančioms 

šeimoms. 

- Garliavos neįgaliųjų draugija, vnt. 

- VŠĮ „Akvila“, vnt. 

6 užsiėmimai –

Garliavos neįgaliųjų 

draugijoje; 

8 užsiėmimai – 

„Akvila“. 

Sausis–gruodis  

 

VB darbuotojai 



2.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti bendruomenės 

viso gyvenimo mokymąsi 

ir organizuoti klubų ir 

būrelių kultūrinę ir 

kūrybinę veiklas 

Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose 

*TAU universiteto (suaugusiems) 

*Organizuota klubų ir būrelių 

kultūrinė bei kūrybinė veikla 

bibliotekose. 

Plėtojant 

bendradarbiavimą su 

Kauno rajono švietimo 

centru, skatinti ir 

prisidėti prie TAU 

universiteto veiklų ir 

renginių organizavimo 

Viešojoje ir Kačerginės 

bibliotekose.   

Veikia 11 klubų. 

Sausis–gruodis E.Matveičikienė 

A.Dvaranauskienė 

Padalinių darbuotojai 

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

rezultatų . 

3.1. Uždavinys: Tobulinti valdymo kokybę vykdant efektyvų rajono viešųjų bibliotekų veiklos planavimą ir vadybą  

 

3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti ir 

koordinuoti bibliotekinį, 

informacinį ir kultūrinį 

paslaugų teikimą rajono 

bendruomenei keliais 

veiklos adresais: 

Viešojoje ir padalinių bibliotekose  

- netradicinėse erdvėse 

- neįgaliųjų centruose 

- švietimo ir kultūros  

įstaigose 

- bendruomenių centruose 

seniūnijų renginiuose 

Zapyškio aitvarų 

šventė (1); 

Garliavos šeimų 

piknikas „ Išjunk TV-

9“ (1); 

-Juragių bendruomenės 

šventės (2); 

-Maisto ir kultūros 

festivalis „Skanaus) (1) 

-Fluxus festivalis (1); 

-Birštono diskusijų 

festivalyje (1); 

-Stimpanko festivalis 

(1). 

-VŠĮ „Akvila“ – 8; 

-Garlaivos neįgaliųjų 

draugija (6), 

-Paskaitų vedimas 

Kauno rajono Tau 

sudentams (15). 

Sausis–

gruodis  

VB darbuotojai 



3.1.2. 

 

 

 

 

 

Užtikrinti darnų 

Viešosios bibliotekos ir 

jos padalinių veiklų 

planavimą, ir 

atsiskaitymą 

Rengti metinius, proginius ir 

mėnesio veiklų planus, žodines ir 

statistine ataskaitas Kauno rajono 

savivaldybei ir Nacionalinei 

bibliotekai. 

Parengti metiniai, 

proginiai ir mėnesio 

veiklų planai ir kt. 

Parengta ataskaitos. 

Sausis–

gruodis 

Administracija 

3.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą ir 

profesionalumo 

tobulinimą rengiant 

Viešosios bibliotekos 

dalykinius ir išvažiuoja- 

muosius seminarus  

Parengti seminarai - 7 Darbuotojų skaičius, 

kurie pakėlė 

kvalifikaciją. 

Kovas–

gruodis  

Administracija 

3.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti tarptautiniuose 

kultūriniuose, LNB, 

Apskrities viešosios 

bibliotekos, Lietuvos 

aklųjų bibliotekos 

projektuose ir 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose 

Darbuotojų pakėlusių kvalifikaciją 

skaičius. 

Darbuotojų skaičius, 

kurie pakėlė 

kvalifikaciją 

Sausis–

gruodis 

Administracija 

3.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultuoti ir teikti 

metodinę pagalbą VB 

padaliniams 

Teiktos metodinės konsultacijos 

LIBIS programos, naujų IT 

paslaugų, skaitmeninio raštingumo, 

vaikų nerformaliojo ugdymo 

klausimais. Apmokyti naujus 

darbuotojus 

Organizuotos metodinės išvykos. 

Suteiktų konsultacijų 

skaičius. 

Metodinių išvykų 

skaičius 

Sausis–

gruodis 

VB specialistai 

3.1.6. 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiauti 

respublikiniuose 

bibliotekų ir kitų 

organizacijų 

projektuose,ir 

programose 

skatinančiuose naujų 

Kauno apskrities Viešosios  

bibliotekos projektuose:                   

-„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų 

skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių santykių 

kūrimui su aplinka“. 

Mokymai 

darbuotojams (2), 

Parengiamieji darbai 

knygomatui pastatyti. 

Kovas–

gruodis 

I.Stančiauskienė 



veiklų ir paslaugų 

atsiradimą:  

 Kauno m. muziejaus projekte  

„Keliaujantys šeimadieniai“ 

2 kopleksiniai 

renginiai.  

Balandis–

rugpjūtis 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

 Lietuvos aklųjų biblioteka 

įgyvendinant „Biblioteka  visiems“ 

veiklas 

Sensoriniai skaitymai 

(20 ), 

Kygų pristatymas į 

namus nešgaliesiems 

(1 kartą per mėnesį) 

Sausis–

gruodis 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

3.1.7. 

 

 

 

 

Organizuoti 

išvažiuojamasias 

edukacijas padalinių 

bibliotekoms 

Vestos edukacijos kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu padalinių 

bibliotekose. 

Padaliniams  pravesta – 

10 kontaktiniu ir 13 

nuotoliniu 

Edukacijose dalyvavo 

– 750 dalyvių 

Sausis–

gruodis 

 

VB darbuotojai 

3.1.8. 

 

 

 

 

Parengti 2022 m. viešųjų 

pirkimų planą  

Parengtas planas, kuriuo 

vadovaujantis bus organizuojami 

viešieji pirkimai prekėms, darbams, 

paslaugoms įsigyti. 

Įvykdytas planas Sausis–

kovas 

Administracija 

Viešjųjų pirkimų 

organizatorius 

3.1.9. 

 

 

LBD Kauno rajono 

bibliotekininkų 

organizuojamos akcijos.  

„Gerumas šildo“ Vilkijos 

laikinuose vaikų globos namuose ir 

Ežerėlio slaugos namuose. 

2 apsilankymai Gruodis D.Jankauskienė 

LB 

3.2.Uždavinys: Užtikrinti kokybišką informacijos išteklių kaupimą, atnaujinimą ir pasiekiamumą atsižvelgiant į gyventojų poreikius 

3.2.1. Komplektuoti rajono 

bibliotekų knygų 

,periodinių leidinių ir kitų 

dokumentų fondą 

atsižvelgiant į vartotojų 

poreikius, išskirtinį 

dėmesį skirti mokyklų 

programinės literatūros 

bei lietuvių rašytojų 

knygų komplektavimui 

Papildyta LIBIS elektroninis 

katalogas naujai gautų dokumentų 

įrašais, vnt.  

Iki 2000 Sausis–

gruodis 

J. Simuntytė 

Komplektavimo taryba 

 

 

3.2.2. Atlikti 2021 m. 

moksleivių programinės 

literatūros poreikio ir 

Pateikti išvadas ir veiklos 

tobulinimo gairės. 

Parengta gairės. Sausis–

gruodis 

V. Puskunigienė 

V. Gerdžiūtė 

 



skaitymo analizę, 

pasinaudojant LIBIS 

programa, Viešojoje 

bibliotekoje ir 

pasirinktose padalinių 

bibliotekose iš kiekvienos 

komplektavimo grupės 

3.2.3. Organizuoti nestacionarų 

nutolusių ir specialių 

poreikių vartotojų 

aptarnavimą knyga. 

-Garliavos neįgaliųjų draugija; 

-Išdavimo taškai Viršužiglio km., 

Vilkijos m. 

-Knygnešystės paslauga 

neįgaliesiems; 

-Knygų lagaminai pagal vartotojų 

poreikius. 

Knygų pristatymas 

neįgaliesiems 1 kartą 

per mėnesį. 

Sausis–

gruodis 

VB ir padalinių bibliotekų 

darbuotojos 

3.2.4. Užtikrinti bibliotekos 

kraštotyrinių, kultūrinių, 

informacinių paslaugų 

perkėlimą į virtualią 

erdvę,  didinant prieinamą 

nutolusiam nuo 

bibliotekos vartotojui.  

Perkelti duomenis į atnaujintą 

svetainę www.krsvbiblioteka.lt  

Veiklos atlikta. Sausis–

gruodis 

V.Tamašauskienė 

M.Zaleckis 

 

3.3.Uždavinys: Organizuoti intensyvų bibliotekose teikiamų paslaugų ir veiklos viešinimą, ir sklaidą 

3.3.1. Didinti platesnį gyventojų 

pasiekiamumą vykdant 

bibliotekų veiklos sklaidą 

socialiniuose tinkluose, 

spaudoje . 

Parengtų informacinių pranešimų, 

straipsnių skaičius 

15 – spaudoje,  

2100 – socialiniuose 

tinkluose. 

 

Sausis–

gruodis 

Viešoji biblioteka ir 

padaliniai 

3.3.2. Rengti reklaminę 

medžiagą, straipsnius, 

sukurti vaizdo ir garso 

klipus apie naujas 

bibliotekos paslaugas.  

Parengta lankstinukai, straipsniai, 

vaizdo klipai. 

Lankstinukai – 3, 

vaizdo klipai –  1 

Sausis–

gruodis 

VB darbuotojai 

3.4. Uždavinys: Atlikti Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų veiklos vertinimą ir bibliotekose teikiamų paslaugų vartotojų 

pasitenkinimo tyrimą 

3.4.1. Nustatyti metų veiklos 

užduotis darbuotojams ir 

atlikti pasiektų rezultatų 

Organizuotas metinis darbuotojų 

veiklos vertinimas. 

Parengtų vertinimo 

išvadų skaičius - 57 

Iki 2022 m. 

sausio  

31  

Administracija 

 

http://www.krsvbiblioteka.lt/


vertinimą pagal 

pareigybių pavaldumą 

3.4.2. Atlikti gyventojų 

apklausą, išanalizuoti 

bibliotekose teikiamų 

tradicinių ir naujų 

paslaugų poveikį ir 

poreikį..  

Atlikta gyventojų apklausa. Išvados 

pristatytosdarbuotojų gamybiniuose 

pasitarimuose. Atsižvelgiant į 

apklausos rezultatus, nustatyta 

veiklų prioritetai. 

Apklausta iki 1100 

respondentų  

Spalis–

gruodis 

 

V.Puskunigienė  

Komunikacijos ir viešųjų 

ryšių specialistas 

 

  

 

Direktorė         Irena Viktorija Stančiauskienė 


