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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2023 M. VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROJI DALIS 

 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka) yra neformaliojo švietimo, informacijos ir kultūros centras. 2023 m. Viešoji 

biblioteka organizuos veiklas atsižvelgdama į rajono bendruomenės poreikius. Viešosios bibliotekos ir 30 padalinių veiklos suteiks rajono bendruomenei 

galimybę mokytis visą gyvenimą, prisidės prie bendruomenės kultūrinių ir edukacinių poreikių tenkinimo. 

2023-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, rašytojo Simono Daukanto, Tremtinių ir politinių kalinių, 

Vilniaus geto likvidavimo, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą, Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Žirgo metais. Sieksime atkreipti 

visuomenės dėmesį į šių datų svarbą organizuodami kultūros ir literatūros renginius. Sieksime, kad medijų ir informacinis raštingumas (MIR) taptų įrankiu 

pilietinei visuomenei telkti, piliečių tapatumo jausmui bei sąmoningumui stiprinti. Pagal parengtas MIR mokymų programas bus siūlomi mokymai 

gyventojams aktualiomis temomis: informacijos ir paieškos strategijos, medijų įvairovė ir prieigos būdai, informacijos vertinimas ir atranka, žalingos 

informacijos rūšys ir atpažinimo būdai, legalus informacijos naudojimas ir kūrimas, saugumas internete. O specifinėmis MIR temomis bibliotekoje 

visuomenę švies kviestiniai specialistai.  

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

Viešosios bibliotekos 2023 m. veiklos planas sudarytas siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, Viešajai bibliotekai keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

Viešoji biblioteka siekia įgyvendinti strateginius tikslus: 

1 tikslas. Tobulinti bibliotekų infrastruktūrą modernizuojant patalpas ir diegiant naująsias technologijas. 

Uždaviniai: 

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

1.2. Užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemo (LIBIS) funkcionavimą. 

2 tikslas. Ugdyti gyventojų kultūrines, medijų ir informacinio raštingumo (MIR) kompetencijas gerinant bibliotekų paslaugų kokybę ir 

prieinamumą. 

Uždaviniai: 

2.1. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas. 

2.2. Organizuoti kokybišką įvairių formų kultūros sklaidą ir prieinamumą rajono gyventojams, stiprinti bibliotekos, kultūros, švietimo institucijų, 

savivaldos ir nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimą. 

2.3. Efektyviai įgyvendinti Skaitymo skatinimo programą 2022–2024 m. 



2.4. Didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę, vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo (MIR) kompetencijų ugdymo veiklas 

bibliotekose. 

2.5. Užtikrinti gyventojų socialinės atskirties mažinimą bei žmonių su negalia socialinę integraciją didinant bibliotekų paslaugų prieinamumą. 

3 tikslas. Tobulinti bibliotekų valdymą ugdant darbuotojų profesionalumą, plėtojant 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, informacijos sklaidą. 

3.4. Atlikti Viešosios bibliotekos bei padalinių darbuotojų veiklos vertinimą ir vartotojų pasitenkinimo bibliotekose teikiamomis paslaugomis tyrimą.  

 

I. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2023 M. VEIKSMŲ PLANAS 

1 tikslas. Tobulinti bibliotekų infrastruktūrą modernizuojant patalpas ir diegiant naująsias technologijas. 

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

Nr. Priemonė Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus 

reikšmė 

Vykdy

mo 

termi

nai 

Atsakingi 

vykdytojai 

 

Ištekliai 

  Biudžeto 

lėšos 

Kitos 

lėšos 

1.1.1. Vykdyti Viešosios bibliotekos 

ir 30 padalinių infrastruktūros 

ir materialinės bazės gerinimo 

darbus. 

Perkelti Neveronių ir Ringaudų 

bibliotekas į naujas patalpas. 

Aprūpinti bibliotekas 

priemonėmis, skirtomis 

inovatyviai veiklai vykdyti. 

Perkelti bibliotekas į 

naujas patalpas. 

III–IV 

ketv. 

Administracija Biudžeto lėšos  

  Įrengti naują vertikaliojo kėlimo 

neįgaliųjų keltuvą Viešojoje 

bibliotekoje. 

1 keltuvas.  I–II 

ketv. 

Administracija Biudžeto 

lėšos 

 

 Atlikti Viešosios bibliotekos 

išorinės sienos ir Panevėžiuko 

padalinio tualeto remontą. 

2 remonto darbai.  II 

ketv. 

Administracija Biudžeto lėšos  

 Atnaujinti kompiuterinę įrangą 

(iki 10 proc.) darbuotojams. 

5 kompiuterinės 

įrangos vienetai. 

I–II 

ketv. 

Administracija Biudžeto 

lėšos 

 

 Įsigyti sensorinių priemonių 

darbui su vaikais padaliniuose.  

20 rinkinių. I–III 

ketv. 

Administracija Biudžeto 

lėšos 

 

 Aprūpinti bibliotekas Pagal poreikį. I–IV Administracija Biudžeto  



kanceliarinėmis ir ūkinėmis 

prekėmis. 

ketv. lėšos 

 Įsigyti ir įrengti knygomatus 

Mastaičių ir Akademijos 

gyvenvietėse. 

2 knygomatai. II–III 

ketv. 

Administracija  Kultūro

s 

minister

ijos 

1.2 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemo (LIBIS) funkcionavimą. 

1.2.1. Dalyvauti LIBIS programos 

atnaujinimo darbuose. 

Užtikrinti LIBIS funkcionavimą. Veikianti programa. I–IV 

ketv. 

LIBIS 

administratorius ir 

atsakingi asmenys 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.2.2. Tobulinti darbuotojų darbo su 

LIBIS įgūdžius. 

*Dalyvauti LIBIS tobulinimo 

procese;  

*vykdyti darbuotojų, dirbančių 

su LIBIS, stebėseną; 

*konsultuoti naujus darbuotojus. 

31 I–IV 

ketv. 

M. Zaleckis 

V. Gerdžiūtė 

J. Simuntytė 

J. Bartkevičiūtė 

V. Steponaitienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.2.3. Formuoti informacijos 

išteklius, užtikrinti 

informacijos išteklių fondo 

prieinamumą ir panaudojimą. 

Įsigyti naujų dokumentų 

panaudojant Kultūros 

ministerijos ir Kauno rajono 

savivaldybės finansavimą. 

Gautas finansavimas. I–IV 

ketv. 

Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 

Biudžeto 

lėšos 

Kultūro

s 

minister

ijos 

  Vykdyti VB ir padalinių 

bibliotekų dokumentų fondų 

patikrinimą. 

VB ir 15 padalinių. I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2 tikslas. Ugdyti gyventojų kultūrines, medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas gerinant bibliotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

2.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas. 

2.1.1. Sukomplektuoti dokumentų 

fondą, atitinkantį skaitytojų 

poreikius. 

Dokumentų (knygų) skaičius, 

vnt. 

12 000  I–IV 

ketv. 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.1.2. Organizuoti Kauno rajono 

savivaldybės teritorijos 

gyventojų bibliotekinį ir 

informacinį aptarnavimą, 

tenkinti jų poreikius. 

Bibliotekų lankytojų skaičius, 

vnt. 

160 000 I–IV 

ketv. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius ir 

padaliniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Išduotų dokumentų skaičius, 

vnt. 

238 000 I–IV 

ketv. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



skyrius ir 

padaliniai 

  Interneto naudotojų skaičius, 

vnt. 

55 500 I–IV 

ketv. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius ir 

padaliniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Kompiuterinio raštingumo 

kursuose apmokytų gyventojų 

skaičius – suteiktų konsultacijų 

skaičius, vnt. 

850 I–IV 

ketv. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius ir 

padaliniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.1.3. Tęsti informacijos išteklių 

fondo elektroninės bazės 

kūrimą. 

Viešosios bibliotekos 

elektroninį katalogą papildyti 

naujais įrašais. 

1800 I–IV 

ketv. 

Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.1.4. Užtikrinti kokybiškas naujas 

paslaugas vartotojams.  

*Teikti TBA (tarpbibliotekinio 

abonemento) paslaugą užsakant 

knygas iš Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos; 

*teikti dokumentų išdavimo 

knygomatu paslaugą. 

Dokumentų 

užsakymų skaičius, 

pagal poreikį. 

I–IV 

ketv. 

E. Birgolienė, 

B. Ruzgienė  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Parengti projektą, skirtą naujai 

edukacinei erdvei VB kieme 

įkurti. 

1 projektas. I–IV 

ketv. 

V.Tamašauskienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 

2.2 uždavinys. Organizuoti kokybišką įvairių formų kultūros sklaidą ir prieinamumą rajono gyventojams, stiprinti bibliotekos, kultūros, švietimo 

institucijų, savivaldos ir nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimą. 

2.2.1. Organizuoti kultūrinius 

renginius, parodas, edukacijas 

Viešojoje bibliotekoje ir 

padaliniuose minint LR Seimo 

paskelbtus metus, valstybines 

šventes, atmintinas datas, 

kalendorines šventes. 

Viešojoje bibliotekoje ir 

padaliniuose organizuoti 

edukaciją „Gediminas ir 

Vilniaus įkūrimo legenda“, 

skirtą Lietuvos sostinės Vilniaus 

ir Gedimino laiškų metams. 

5 edukacijų,  

100 lankytojų. 

 

I–IV 

ketv. 

S. Žydaitienė ir 

padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti renginių ciklą 

Aukštaitijos ir Dzūkijos 

(Dainavos) metams: 

*edukaciją „Kuriame tautinius 

drabužius“;  

*edukaciją „Dainavos kraštas V. 

 

 

 

10 edukacijų VB ir 

padaliniuose, 180 

lankytojų.  

I–IV 

ketv. 

 

 

 

 

S. Žydaitienė  

V. Tamašauskien

ė  

D. Minkevičiūtė 

LBD Kauno 

rajono 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



Krėvės padavimuose“; 

*virtualią parodą „Aukštaitijos 

krašto atstovai Lietuvos 

Steigiamajame Seime (1920–

1921 m.)“ bendradarbiaujant su 

Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešąja 

biblioteka; 

*informatyvią instaliaciją ir 

edukaciją „Lietuvos 

etnokultūriniai regionai: Dzūkija 

ir Aukštaitija“, inicijuotą LBD 

Kauno rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos skyriaus.  

 

1 virtuali paroda.  

 

 

 

 

 

 

1 instaliacija, 5 

ekspozicijos VB ir 

padaliniuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

skyriaus 

ir padalinių 

darbuotojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno skrydžio per Atlantą 

metams: 

* sukurti virtualią parodą 

„Skrydis per Atlantą“; 

*parengti dokumentų 

ekspoziciją „Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno skrydis per 

Atlantą“ bendradarbiaujant su 

Kauno rajono muziejumi. 

 

 

 

1 virtuali paroda. 

 

1 ekspozicija VB. 

 

I–II 

ketv. 

V. Tamašauskien

ė 

E. Birgiolienė 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Tremtinių ir politinių kalinių 

metams: 

*pristatyti VB parengtą 

mobiliąją parodą „Šimtas faktų 

apie Kauno rajono iškilias 

asmenybes“ Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungoje 

(Kaunas). 

1 pristatymas.  I ketv. V. Tamašauskien

ė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



  Organizuoti virtualų 

performansą „Simono Daukanto 

keliais“, skirtą Simono 

Daukanto metams, 

bendradarbiaujant su Garliavos 

sporto ir kultūros centro mėgėjų 

teatru. 

3 įrašai. 

 

I–IV 

ketv. 

K. Meilutė 

M. Zaleskis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Sukurti ir pristatyti Žirgo 

metams skirtą fotografijų ir 

piešinių parodą „Draugystė“, 

įtraukiant Meninės fotografijos 

studiją (VB). 

1 paroda VB, 3 

parodos 

padaliniuose. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti aukšto meninio 

lygio renginius. 

4 renginiai. I–IV 

ketv. 

E. Matveičikienė  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Rengti profesionalias, aukšto 

meninio lygio dailininkų, 

fotografų, tautodailininkų, meno 

mėgėjų parodas bei parodų 

pristatymus Viešojoje ir 

padalinių bibliotekose. 

20 parodų.  I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti renginius, 

edukacijas, parengti dokumentų 

ir virtualias parodas, garsinius 

skaitymus Valstybinėms 

šventėms ir kitoms minėtinoms 

datoms pažymėti: 

*edukaciją „Istorija, kuria 

didžiuojamės: Sausio 13-oji“;  

* dokumentų parodas, skirtas 

skirtas Sausio 13-osios, Vasario 

16-osios, Kovo 11-osios 

įvykiams atminti; 

*renginį, skirtą Vasario 16-ajai; 

*renginį ir parodą Knygnešio 

dienai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 edukacija VB. 

 

70 parodų VB ir 

padaliniuose. 

 

 

1 renginys VB.   

 

1 renginys VB, 1  

paroda VB ir 30 

I–III 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



 

*renginį ir parodą Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai; 

 

 

*garsinius skaitymus „Pasaulis 

kaip pasaka“ ir dokumentų 

ekspoziciją rašytojo 

V. Mykolaičio-Putino 130-

osioms gimimo metinėms 

 

*virtualią parodą „Kelionė po 

žydų kultūros paveldą 

Lietuvoje“, skirtą Europos žydų 

kultūros dienoms 

parodų padaliniuose.  

 

1 renginys VB, 1 

paroda VB ir 30 

parodų padaliniuose.  

 

20 dokumentų 

ekspozicijų ir 

garsiniai skaitymai.  

 

 

 

 

1 virtuali paroda.  

 

 

  Organizuoti renginių ciklą 

Lietuvių kalbos dienoms: 

*renginį „Kalba, istorija, 

tradicijos“ Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai; 

*renginį „Knyga – mano 

draugas“ Tarptautinei vaikų 

knygos dienai; 

*dailyraščio konkursą „Myliu 

Lietuvą“, skirtą poeto Martyno 

Vainilaičio 90-osioms gimimo 

metinėms; 

*dokumentų ekspoziciją „Kalba 

yra didis tautos statytas 

paminklas“; 

*edukacinę viktoriną „Lietuvių 

kalbos labirintais“; 

*sukurti virtualius 

literatūrinius skaitymus ir 

organizuoti edukacijų ciklą 

„Pažinkime šiandienos kūrėjus“ 

pagal Z. Gaižauskaitės ir 

 

 

1 renginys VB.  

 

 

1 renginys VB.  

 

 

1 konkursas VB. 

 

 

 

1 ekspozicija VB.  

 

 

 

3 viktorinos VB.  

 

2 virtualūs skaitymai,  

20 edukacijų VB ir 

padaliniuose. 

 

I–II 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai, LBD 

Kauno rajono 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

skyrius 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



R. Savickytės kūrybą. Sukurtus 

skaitymus viešinti VB 

„YouTube“ kanalu; 

*VB parengtos virtualios 

parodos „Knygnešiai lietuvių 

kalbos išlikimo istorijoje“ 

pristatymus;  

*taktilinių knygų parodą 

„Knyga nematančiam draugui“ 

bendradarbiaujant su Lietuvos 

aklųjų biblioteka. 

 

 

 

 

20 pristatymų 

padaliniuose. 

 

 

1 paroda VB.  

  *Organizuoti renginį Viešojoje 

bibliotekoje „Moterys 1863–

1864 m. sukilime: liudijimai, 

pasakojimai“, skirtą 1863 m. 

sukilimo 160-mečiui. 

*Renginys skirtas 1863–1864 

m. sukilimo 160-osioms 

metinėms paminėti ir Vilkijos 

krašto bendruomenės istorinei 

atminčiai stiprinti.  

*1863–1864 m. sukilimo 160-

ųjų metinių paminėjimo 

iniciatyva, sukilimo vadų ir 

dalyvių pagerbimas aplankant 

kritusių karių kapą, uždegant 

žvakutes. 

1 renginys VB. 

1 renginys Vilkijos 

padalinyje. 

1 iniciatyva Čekiškės 

padalinyje.  

I ketv. V.Tamašauskienė 

E.Matveičikienė 

J.Bačėnienė 

I. K. 

Krasauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti renginius ir 

edukacijas Suaugusiųjų 

mokymosi savaitei.  

1 renginys VB,  

15 edukacijų VB ir 

padaliniuose,  

350 lankytojų.  

Lapkriči

o mėn. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti kūrybinių 

edukacinių dirbtuvių ciklą 

šeimoms, laimėjus Lietuvos 

kultūros tarybos finansavimą 

VB projektui „Žvelk giliau, 

mąstyk plačiau“.  

8 edukacijos VB ir 6 

edukacijos 

padaliniuose,  

250 dalyvių.  

 

I–IV 

ketv. 

V. Steponaitienė 

K. Meilutė  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 



Nelaimėjus rašyti kitą projektą. 

  Prisidėti prie veiklų, skirtų 

„Kulautuvai – mažajai Lietuvos 

kultūros sostinei“, 

bendradarbiaujant su 

Kulautuvos laisvalaikio sale. 

3 edukacijos. I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai 

J. Doviltienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Rengti virtualias parodas, 

įprasminančias Lietuvai ir 

Kauno rajonui svarbias datas. 

3 virtualios parodos 

VB.  

I–IV 

ketv. 

V. 

Tamašauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2.2. Organizuoti renginius, 

parodas, edukacijas ir 

iniciatyvas, užtikrinančias 

etninės kultūros, krašto 

paveldo, žymių žmonių 

aktualizavimo plėtrą ir sklaidą 

visuomenėje. 

Organizuoti renginį ir 

edukacijas su „Ozobot“ 

robotukais Europos paveldo 

dienoms. 

1 renginys VB,  

5 edukacijos VB.  

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

VB darbuotojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Parengti virtualias parodas, 

aktualizuojančias Kauno rajono 

kultūros paveldą. 

2 virtualios parodos. I–IV 

ketv. 

V. Tamašauskien

ė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

  Parengti projektą, skirtą  

etninei kultūrai pažinti. 

1 projektas. I–II 

ketv. 

V. Steponaitienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 

  Dalyvauti Garliavos miesto 

šventėse, renginiuose, 

prisidėti prie renginio, skirto 

grafo J. Godlevskio 250-osioms 

gimimo metinėms paminėti, 

bendradarbiaujant su Kauno 

rajono Garliavos sporto ir 

kultūros centru: 

*parengti protų mūšį „Apie 

J. Godlevskį ir jo žemes“. 

2 iniciatyvos ir (ar) 

renginiai. 

I–IV 

ketv. 

E. Matveičikienė 

V.Tamašauskienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2.3.. 

 

Vykdyti bibliotekinių, 

informacinių ir kultūrinių 

paslaugų teikimą 

Vesti edukacijas:  

*Zapyškio aitvarų festivalyje; 

*Garliavos šeimų piknike 

 

3 edukacijos. 

3 edukacijos. 

I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 



bendruomenei netradicinėse 

erdvėse. 

  

„Išjunk TV-10“; 

*Kaimynų piknike „Susibėkim“, 

vakaronėje „Močiutės pyragas“, 

bendradarbiaujant su Ilgakiemio 

laisvalaikio sale; 

*Vaikų dienos šventėje, 

bendradarbiaujant su Juragių 

bendruomenės centru; 

*VŠĮ „Akviloje“; 

*Garliavos neįgaliųjų 

draugijoje; 

* Kauno rajono ir Kauno miesto 

Trečiojo amžiaus universitete; 

* Vilniaus knygų mugėje 2023. 

 

 

3 edukacijos. 

 

3 edukacijos. 

 

 

3 edukacijos. 

 

 

8 edukacijos. 

6 edukacijos. 

 

5 edukacijos. 

 

 

1 edukacija. 

2.2.4. Aktyviai viešinti savanorystės 

bibliotekoje idėją, sukurti 

sąlygas, skatinančias 

savanorius burtis bibliotekoje.  

*Atnaujinti bendradarbiavimo 

ryšius su „A. C. Patria“; *megzti 

ryšius su universitetais 

savanorystės tema; 

*burti, skatinti, viešinti 

savanorystę, populiarinti 

savanoriavimo idėjas 

bendruomenėje; 

*organizuoti kojinių ir šalikų 

mezgimo ukrainiečiams 

iniciatyvą, kaip savanorystės 

formą. 

 

 

 

 

 

4 straipsniai ir 

informacija 

socialiniuose 

tinkluose. 

5 iniciatyvos. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2.5. 
Bendradarbiaujant su Kauno 

rajono bendruomenėmis, tęsti 

„Kaunas ir Kauno rajonas – 

Europos kultūros sostinė 

2022“ veiklas. 

Dalyvauti su iniciatyva 

„Garliakvietį šok“ 

bendruomeninio projekto 

 „Šiuolaikinės seniūnijos“ 

tęstinėse veiklose; 

prisidėti prie tarptautinės 

Laimės dienos iniciatyvos.  

2 iniciatyvos. 

 

 

 

 

31 iniciatyva. 

 

 VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.3 uždavinys. Efektyviai įgyvendinti Skaitymo skatinimo programą 2022–2024 m. 



2.3.1. Rengti ir įgyvendinti 

kultūrinius skaitymo skatinimo 

projektus, akcijas ir veiklas. 

Bendradarbiauti kitų atminties 

institucijų vykdomuose 

projektuose.  

Rašyti projektą, skirtą vaikų 

edukacinėms veikloms vykdyti, 

ir teikti Lietuvos kultūros 

tarybai. 

1 projektas.  I–IV 

ketv. 

S. Žydaitienė 

V. Steponaitienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 

  Prisidėti prie Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos projekto 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų 

skaitymo skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka“ 

veiklų vykdymo. 

2 renginiai VB, 45 

užsiėmimai VB ir 

padaliniuose, 315 

dalyvių.  

I–II 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Sukurti garsinių skaitymų ciklą 

„Pažinkime šiandienos kūrėjus“ 

bendradarbiaujant su LBD 

Kauno rajono skyriumi. 

5 skaitymai.  

 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti akcijos „Vasara su 

knyga“ veiklų vykdymą VB ir 

padaliniuose. 

Iki 1100 dalyvių, 

4500 perskaitytų 

knygų.  

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti nacionalinę 

„Skaitymo skatinimo dieną“, 

orientuotą į 7–19 metų amžiaus 

jaunimą. 

1 renginys VB.  II–III 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Dalyvauti Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos 

projekte „Knygų startas“. 

Pažymėjimų 

išdavimas 2023–

2024 m. gimusiems 

Kauno rajono 

vaikams (pagal 

poreikį). 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

LNMM 

bibliote

kos 

lėšos 

  Dalyvauti 2022–2023 metų 

„Pelloplast“ projekto tyrime, 

kuriuo siekiama išsiaiškinti, 

kiek efektyviai papildoma 

knygų viršelių danga gali 

išsaugoti jų estetinę išvaizdą bei 

prailginti knygų gyvavimo laiką. 

Tyrimui pateikti 150 

knygų. 

2 metinės knygų 

panaudos ataskaitos. 

I–IV 

ketv 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 



  Organizuoti sensorinius 

skaitymus kitokių poreikių 

asmenims.  

10 užsiėmimų VB ir 

padaliniuose. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti skaitymui skatinti 

skirtų interaktyvių instaliacijų su 

teatralizuota edukacija 

pristatymus. 

4 instaliacijos, 25 

pristatymai 

padaliniuose. 

I–IV 

ketv. 

D. Minkevičiūtė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.3.2. Viešinti geriausias, išliekamąją 

meninę, estetinę ir (ar) 

mokslinę vertę turinčias 

knygas, organizuoti knygos 

sklaidai skirtus renginius. 

Sukurti vaizdinę naujai gautų 

knygų viešinimo medžiagą ir 

pateikti ją VB bei padalinių 

paskyrose socialiniuose 

tinkluose, interneto svetainėje.  

Reklamuoti 350 

knygų. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti knygos pristatymo 

konkursą „Jeigu knyga 

prabiltų“. 

1 konkursas VB.  IV ketv. VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Prisidėti prie „Metų knygos 

rinkimų“ akcijos. Organizuoti 

akcijos viešinimą, prieinamumą, 

skatinti balsavimą. 

10 edukacijų VB ir 

padaliniuose, 

250 lankytojų, 

20 viešinimo 

pranešimų. 

I–II 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti susitikimus su 

rašytojais, Vaikų knygos dienos 

renginius. 

5 renginių, 175 

lankytojų.  

 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.3.3. Plėtoti biblioterapinį turinį 

bibliotekose. 

Organizuoti Viešosios 

bibliotekos projekto „Emocinių 

pokyčių paieškos“ renginius 

suaugusiesiems, laimėjus 

Lietuvos kultūros tarybos 

finansavimą. 

 

8 renginiai 

Garliavoje ir 5 

renginiai 

Ringauduose, 

4 meno terapijos 

Garliavoje ir 4 meno 

terapijos 

Ringauduose.  

I–IV 

ketv. 

E. Matveičikienė  Projekto 

lėšos 

  Vykdyti emocinių-socialinių 

įgūdžių formavimo 

(biblioterapinius) užsiėmimus. 

1 programa, 5 

užsiėmimai.  

II–IV 

ketv. 

S. Žydaitienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.3.4. Stiprinti mokinių skaitymo 

kompetenciją pasitelkiant 

kūrybiškas literatūros 

populiarinimo formas. 

Vykdyti sukurtą Kultūros paso 

edukacinę programą 

„Fotografiniai vaizdai ir rašymo 

dirbtuvės“.  

8 edukacijos.  I–IV 

ketv. 

K. Meilutė Žmogiškieji 

ištekliai 

 



2.4 uždavinys. Didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę, vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo (MIR) kompetencijų ugdymo veiklas 

bibliotekose. 

2.4.1. Plėsti esamas ir diegti naujas 

IT bei elektronines paslaugas 

Viešojoje ir padalinių 

bibliotekose, skatinti 

gyventojų technologines ir 

skaitmenines kompetencijas. 

Teikti skaitmeninio raštingumo 

paslaugas rajono gyventojams: 

*mokyti gyventojus 

skaitmeninio raštingumo 

individualiai ir grupėmis; 

*teikti skaitmeninio raštingumo 

konsultacijas. 

10 mokymų, 

2500 konsultacijų. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 Vesti nuotolinius informacinių 

technologijų užsiėmimus 

suaugusiesiems. 

30 užsiėmimų, 10 

dalyvių. 

I–IV 

ketv. 

Š. Ašmantas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 Tęsti moksleivių neformalųjį 

ugdymą skatinant kūrybiškumo 

kompetencijas Viešosios 

bibliotekos  „Technologinėse 

dirbtuvėse“, Meninės 

fotografijos studijoje, Kultūros 

paso edukacijose, „Menas + 

technologijos“ veiklose. 

1200 lankytojų I–IV 

ketv. 

V. Steponaitienė 

Š. Ašmantas 

K. Meilutė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 Organizuoti Saugesnio interneto 

savaitės, Pasaulinės 

informacinių technologijų 

plėtros dienos veiklas. 

30 edukacijų, 550 

lankytojų. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.4.2. 

 

Prisidėti prie gyventojų medijų 

ir informacinio raštingumo 

(MIR) įgūdžių lavinimo bei 

kritiškai mąstančios 

visuomenės ugdymo. 

Rengti renginius, skirtus 

pilietinei visuomenei telkti, 

stiprinant piliečių tapatumo 

jausmą, didinant sąmoningumą. 

2 renginiai, 80 

lankytojų. 

I–IV 

ketv. 

E. Matveičikienė 

A. Bartulė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 MIR programos mokymai 

bibliotekų specialistams. 

Apmokytų 

darbuotojų skaičius. 

I–III 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

 Kultūro

s 

minister

ija 

 Organizuoti medijų ir 

informacinio raštingumo (MIR) 

savaitės veiklas. 

5 veiklos.  IV ketv. VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



 MIR programos mokymai 

gyventojams. 

Apmokytų gyventojų 

skaičius. 

IV ketv. VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti Medijų ir 

informacinio raštingumo (MIR) 

edukacijų ciklą moksleiviams, 

pasitelkiant kūrybines ir 

analitines medijų raštingumo 

veiklas. 

10 edukacijų, 200 

lankytojų. 

I–IV 

ketv. 

V. Steponaitienė 

K. Meilutė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.4.3. Organizuoti inovatyvius krašto 

kultūros ir istorijos paveldo 

pažinimo edukacinius 

užsiėmimus vaikams bei 

suaugusiesiems bibliotekos 

sukurtomis priemonėmis. 

Edukacijos su stalo žaidimu 

„Būkime keliautojais ir 

atradėjais“ bei interaktyviu 

žaidimu „50 istorijos pėdsakų 

Kauno rajone“, virtualiu turu 

„Išmanusis kultūros kelias 

Kauno rajone“. 

20 edukacijų, 350 

lankytojų. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Edukacijos „Pažinkime Kauno 

rajoną“ pasinaudojant mobiliąja 

paroda „Kauno rajono dvarų 

portretas: praeitis arba 

šiandiena“. 

15 edukacijų, 250 

lankytojų.  

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.4.4. 

 

Organizuoti vaikų užimtumą 

vasaros atostogų metu. 

Rengti vaikų vasaros užimtumo 

programą. 

1 programa, 31 

užsiėmimas, 420 

lankytojų.  

II–III 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti vaikų vasaros 

stovyklą Viešojoje bibliotekoje, 

laimėjus Kauno rajono 

savivaldybės finansavimą. 

1 projektas.   I–II 

ketv. 

J.Bartkevičiūtė 

VB darbuotojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 

2.4.5. Skatinti bendruomenės viso 

gyvenimo mokymąsi ir 

organizuoti klubų, būrelių 

kultūrines ir kūrybines veiklas. 

*Plėtojant bendradarbiavimą su 

Kauno rajono švietimo centru, 

prisidėti prie TAU universiteto 

veiklų ir renginių organizavimo 

Viešojoje ir Kačerginės 

bibliotekose. 

*Vesti kultūrines, kūrybines 

edukacijas TAU studentams 

(suaugusiesiems). 

VB ir Kačerginės 

bibliotekų TAU 

veikla. 

 

 

 

Pagal poreikį. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



  Organizuoti klubų ir būrelių 

kultūrinę bei kūrybinę veiklą 

VB ir padaliniuose. 

11 klubų. I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Inicijuoti paramos akciją 

ukrainiečiams organizuojant 

„Apkasų žvakių liejimo“ 

dirbtuves Viešojoje bibliotekoje. 

3 dirbtuvės. I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai  

 

  Inicijuoti paramos akciją 

ukrainiečiams organizuojant 

mezgimo dirbtuves Viešojoje 

bibliotekoje. 

3 dirbtuvės. I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai  

 

2.5 uždavinys. Užtikrinti gyventojų socialinės atskirties mažinimą bei žmonių su negalia socialinę integraciją didinant bibliotekų paslaugų prieinamumą.  

2.5.1. Plėtoti esamas ir diegti 

naujas paslaugas, 

tinkamas įvairaus 

amžiaus ir skirtingų 

socialinių grupių 

gyventojų poreikiams 

tenkinti. 

Viešinti ir pagal poreikį naudotis 

virtualios bibliotekos ELVIS – 

pritaikytų medijų platformos – 

paslaugomis (prieiga prie įtraukaus 

kultūros turinio individualių poreikių 

turintiems vartotojams). 

bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų 

biblioteka. 

Pagal poreikį. I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti iniciatyvos „Biblioteka 

visiems“ veiklas, skatinančias kitokių 

poreikių žmonių įsitraukimą į 

kultūrinį gyvenimą:  

*sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti 

herojai bibliotekoje“; 

* Disleksijos savaitė; 

*informacijos viešinimas ir sklaida. 

35 edukacijos, 500 

lankytojų.  

 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Organizuoti biblioterapijos ir meno 

terapijos užsiėmimus kitokio įgalumo 

vartotojams, socialinę atskirtį 

patiriančioms šeimoms 

bendradarbiaujant su socialinėmis 

įstaigomis: 

*Garliavos neįgaliųjų draugijoje; 

*VšĮ „Akviloje“; 

*Vilkijos miesto neįgaliųjų sąjungoje; 

 20 užsiėmimų. 

  

I–IV 

ketv. 

K. Meilutė 

J. Bačėnienė 

D. Jankauskienė 

G. Demenienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



*Garsiniai skaitymai Čekiškės 

socialinės globos ir priežiūros 

namuose. 

  Vykdyti senjorų ir kitokio įgalumo 

gyventojų bibliotekinį ir informacinį 

aptarnavimą organizuojant mobiliąją 

biblioteką: 

*Garliavos neįgaliųjų draugijoje; 

*Juragių bendruomenės centre; 

*kitokio įgalumo vartotojams į 

namus.  

23 mobiliosios 

bibliotekos išvykos. 

I–IV 

ketv. 

B. Ruzgienė 

V. Tamašauskien

ė 

Padalinių 

darbuotojos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Viešinti VB ir padalinių iniciatyvos 

„Biblioteka visiems“ vykdomas 

veiklas.  

10 paskelbtų 

straipsnių.  

I–IV 

ketv. 

A. Bartulė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3 tikslas. Tobulinti bibliotekų valdymą ugdant darbuotojų profesionalumą, plėtojant 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. 

 

 

 

 

Užtikrinti darnų Viešosios 

bibliotekos ir jos padalinių 

veiklų planavimą, 

atsiskaitymą. 

Rengti metinius ir mėnesio 

veiklų planus, žodines ir 

statistines ataskaitas Kauno 

rajono savivaldybei ir Lietuvos 

nacionalinei Martyno Mažvydo 

bibliotekai. 

Parengti metinius, 

mėnesio ir kt. veiklų 

planus.  

Parengti ataskaitas. 

I–IV 

ketv. 

J. Bartkevičiūtė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą ir 

profesionalumo tobulinimą 

rengiant Viešosios bibliotekos 

dalykinius ir 

išvažiuojamuosius seminarus.  

Organizuoti 4 seminarus.  

Parašyti projektą darbuotojų 

kvalifikacijai kelti. 

51 I–IV 

ketv. 

I. V. 

Stančiauskienė 

J. Bartkevičiūtė 

Biudžeto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

3.1.3. 

 

 

 

 

 

Dalyvauti tarptautiniuose 

kultūriniuose, LNB, Apskrities 

viešosios bibliotekos, Lietuvos 

aklųjų bibliotekos 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

Pagal patvirtintas programas Kvalifikaciją 

pakėlusių darbuotojų 

skaičius. 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Biudžetto 

lėšos 

 



3.1.4. 

 

 

 

 

 

Konsultuoti ir teikti metodinę 

pagalbą VB padaliniams. 

Teikti metodines konsultacijas 

LIBIS programos, naujų IT 

paslaugų, skaitmeninio 

raštingumo, vaikų nerformaliojo 

ugdymo klausimais. Apmokyti 

naujus darbuotojus. 

Organizuoti metodines išvykas. 

Suteiktų konsultacijų 

skaičius. 

 

 

 

 

Metodinių išvykų 

skaičius. 

I–IV 

ketv. 

VB specialistai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.1.5. 

 

 

 

Organizuoti išvažiuojamąsias 

edukacijas padalinių 

bibliotekoms. 

Vesti edukacijas kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu padalinių 

bibliotekose. 

20 edukacijų, 

750 lankytojų. 

I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.1.6. 

 

 

 

 

Vykdyti viešuosius pirkimus  

elektroninėse sistemose. 

Prekių, paslaugų, darbų pirkimų 

vykdymas centralizuotoje 

elektroninėje „Mano konkursas“ 

sistemoje, CVP IS ir CPO 

sistemose. 

Raštu sudarytų sutarčių 

skelbimas CVP IS sistemoje 

Parengti 2023 m. viešųjų 

pirkimų planą ir juo 

vadovaujantis organizuoti 

viešuosius pirkimus.  

Viešuosius pirkimus 

vykdyti 

vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų 

įstatymu, Mažos 

vertės pirkimų 

tvarka, Viešosios 

bibliotekos viešųjų 

pirkimų 

organizavimo ir 

vidaus kontrolės 

tvarkos aprašu. 

I–IV 

ketv. 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Biudžeto 

lėšos 

 

3.1.7. 

 

 

Užtikrinti kokybišką LBD 

Kauno rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos skyriaus 

veiklą. 

*Dalyvauti akcijoje „Gerumas 

šildo“ Vilkijos vaiko ir šeimos 

gerovės centre „Nemuno krašto 

vaikai“, Ežerėlio slaugos 

namuose; 

*dalyvauti konferencijose ir 

kitose skelbiamose 

bibliotekininkų akcijose ar 

iniciatyvose. 

2 apsilankymai.  

 

Gruodži

o mėn. 

LBD Kauno 

rajono skyriaus 

pirmininkė D. 

Jankauskienė 

LBD Kauno 

rajono 

skyriaus 

lėšos 

 

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 

Papildyti LIBIS elektroninį 

katalogą naujai gautų 

dokumentų įrašais.  

Fondą papildyti 2000 

vnt. 

I–IV 

ketv. 

Komplektavimo 

taryba 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



fondą.  Fondą komplektuoti 

atsižvelgiant į vartotojų 

poreikius. Išskirtinį dėmesį 

skirti mokyklų programinės 

literatūros bei lietuvių rašytojų 

knygų komplektavimui. 

  Komplektuoti garsines knygas. Fondą papildyti 

garsinėmis knygomis 

(10-ies pavadinimų). 

I–IV 

ketv. 

Komplektavimo 

taryba 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kultūro

s 

minister

ijos 

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

3.3.1. Gerinti gyventojų 

pasiekiamumą vykdant 

bibliotekų veiklos sklaidą 

socialiniuose tinkluose, 

spaudoje.  

Rengti informacinius 

pranešimus socialiniuose 

tinkluose, rašyti straipsnius į 

spaudą. 

2000 pranešimų 

socialiniuose 

tinkluose, 10 

straipsnių spaudoje.  

 

I–IV 

ketv. 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.3.2. Rengti reklaminę medžiagą, 

straipsnius, kuriant vaizdo ir 

garso klipus apie naujas 

bibliotekos paslaugas. 

Parengti informacinius 

lankstinukus, vaizdo (video) 

klipus. 

2 lankstinukai, 1 

vaizdo klipas. 

I–IV 

ketv. 

VB darbuotojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.4 uždavinys. Atlikti Viešosios bibliotekos bei padalinių darbuotojų veiklos vertinimą ir vartotojų pasitenkinimo bibliotekose teikiamomis 

paslaugomis tyrimą. 

3.4.1. Nustatyti metų veiklos 

užduotis darbuotojams ir 

atlikti pasiektų rezultatų 

vertinimą pagal pareigybių 

pavaldumą. 

Atlikti metinius darbuotojų 

veiklos vertinimus. 

Parengtų vertinimo 

išvadų skaičius – 57. 

 Administracija 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.4.2. Atlikti gyventojų apklausą, 

išanalizuoti bibliotekose 

teikiamų tradicinių ir naujų 

paslaugų poveikį bei poreikį. 

Atlikti gyventojų apklausas. 

Išvadas pristatyti darbuotojų 

gamybiniuose pasitarimuose. 

Atsižvelgiant į apklausos 

rezultatus, nustatyti veiklų 

prioritetus. 

Apklausti iki 1100 

respondentų.  

IV ketv. J. Bartkevičiūtė 

A. Bartulė 

V. Gerdžiūtė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

  


