
RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

DIREKTORĖS DAINOS SUTKEVIČIENĖS  

2022 M. METINĖS UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO 

RODIKLIAI 

 
 

Einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas / institucijos 

vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo vertins, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1. Didinti bibliotekos veiklų 

matomumą ir skatinti gyventojų 

dalyvavimą jose.  

1. Veiklos skelbiamos 

virtualiose erdvėse - 

Viešosios bibliotekos ir 

filialų FB paskyrose ir 

svetainėje 

www.raseiniai.rvb.lt  

1.1. 2022 m. socialiniuose 

tinkluose paskelbti: naujų 

knygų pristatymai – 6, 

edukacijos – 4, parodos – 4, 

konkursai ir viktorinos – 4. 

1.2. Pasiekti, kad iki 2022-12-

30 būtų: Facebook paskyros 

sekėjų – 1650, Instagram 

paskyros sekėjų – 300. 

2.  Didinti kokybiškų paslaugų 

įvairovę ir pasiekiamumą 

visoms visuomenės grupėms. 

1. Teikiama nauja 

paslauga – autizmo 

spektro sutrikimų 

turintiems vaikams.  

2. Gyventojai skatinami 

ugdyti toleranciją bei 

gebėjimą priimti 

vieniems kitus, nepaisant 

mūsų skirtumų ir 

įvairumo. 

3. Gyventojams 

pristatytos 

prenumeruojamos 

Lietuvos ir užsienio 

duomenų bazės ir jie 

skatinami naudotis 

integraliomis virtualių 

paslaugų platformomis. 

1.1. 2022 m. IPVL  skyrius 

dalyvauja projekte 

„Biblioteka visiems“ – 

autizmui draugiškos Lietuvos 

viešosios bibliotekos“. 

Sausio– rugsėjo mėn. 

kuriamos naujos paslaugos 

Autizmo spektro (ASS) 

negalią turintiems 

lankytojams.  

2.1.  2022 m. apie vykdomą 

projektą ir naujas paslaugas 

paskelbti informaciją ir 

paviešinti du straipsniai 

Viešosios bibliotekos 

svetainėje bei rajoninėje 

spaudoje. 

3.1. 2022  m. pirmą pusmetį 

pristatytos Lietuvos 

Respublikos kultūros 

ministerijos lėšomis 

užprenumeruotos Lietuvos ir 

užsienio duomenų bazės:  

EBSCO Publishing 

http://www.raseiniai.rvb.lt/
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Elektroninė visatekstė 

serijinių ir kitų leidinių 

straipsnių duomenų bazė.  

Naxos Music Library 

Muzikinė duomenų bazė.  

Infolex teisinės informacijos 

paieškos sistema, kurioje 

pateikiami teisės aktai ir 

teismų praktika. 

3.2. 2022 m. antrą pusmetį 

pristatytos integralių bazių 

LIBIS (Lietuvos integrali 

bibliotekų informacinė 

sistema) ir NBDB 

(nacionalinės bibliografijos 

duomenų bankas) galimybės 

ir nauda. 

3. Užtikrinti krašto rašytinio ir 

vizualaus paveldo 

skaitmeninimą bei skaitmeninės 

informacijos prieinamumą 

visiems vartotojams Lietuvoje ir 

užsienyje. 

1. Atrinkta ir 

suskaitmeninta 

bibliotekoje esanti 

rašytinio ir vizualaus 

paveldo medžiaga  

viešinama bibliotekos 

svetainėje 

https://www.raseiniai.rvb.

lt/skaitmeninti-leidiniai. 

1.1. Iki gruodžio 30 d. 

suskaitmeninta ir įkelta dar 3 

S. Kadušino spaustuvės 

(Raseiniuose) išleisti leidiniai 

(šiuo metu jų yra 11). 

4. Optimizuoti Viešosios 

bibliotekos padalinių tinklą. 

1. Atlikta tinklo veiklos 

rodiklių analizė ir pateikti 

pasiūlymai steigėjui dėl 

tinklo optimizavimo. 

1.1. Iki 2022 m. rugpjūčio 1 

d. atlikta tinklo veiklos 

analizė. 

1.2. Pasiūlymai dėl tinklo 

optimizavimo pateikti 

steigėjui  rugsėjo mėn.  

1.3. Spalio mėn. įvyks 5 

susitikimai su 

bendruomenėmis dėl VB 

tinklo optimizavimo.  

5. Teikti bibliotekos paslaugas 

atokiausiose rajono vietose 

gyvenantiems gyventojams 

mobiliosios bibliotekos pagalba. 

1. Tinkamai atlikti 

viešieji pirkimai ir įsigyta 

transporto priemonė, kuri 

pritaikyta mobiliosios 

bibliotekos paslaugų 

teikimui. 

1.1. Viešieji pirkimai 

transporto įsigijimui atlikti 

per 2022 m. vasario mėn. 

1.2. Iki rugpjūčio 30 d. 

sudarytas ir paskelbtas 

mobiliosios bibliotekos 

aptarnaujamų vietovių sąrašas 

ir  atvykimo grafikas. 

1.2. Mobilioji biblioteka (su 

naujuoju transportu) savo 

veiklą pradeda 2022 m. 

rugsėjo 1 d.  

 

https://www.raseiniai.rvb.lt/skaitmeninti-leidiniai
https://www.raseiniai.rvb.lt/skaitmeninti-leidiniai

