
 

_   ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA_______ 

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

           __            __DIREKTORĖ INGRIDA KLUPŠAITĖ  __               _____ 

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

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

 

Einamųjų metų veiklos užduotys / 

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) 

2.1.  Užtikrinti sklandų ES 

struktūrinių fondų finansuojamo 

projekto „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“ 

įgyvendinimą 

 

Bibliotekose suteikti projekto 

reikalavimus atitinkančias 

patalpas. Atnaujinti interneto 

svetainę.  Užtikrinti informa-

cinių ir komunikacinių tech-

nologijų įrangos apsaugą 

 

1.2020 m. kontroliuoti naujos 

 bibliotekų techninės įrangos 

pristatymą bei instaliavimą, page-

rintos viešojo interneto prieigos 

infrastruktūros atliekamų darbų 

kokybę. 

2.Atnaujinti bibliotekos interneto 

svetainę. 

3. Apdrausti gautą  informaci-

nių ir komunikacinių technolo-

gijų įrangą. 
 

2.2. Pagerinti bendradarbiavimą su  

kitomis rajono įstaigomis,  

visuomeninėmis organizacijomis,  

bendruomenėmis organizuojant  

bendrus renginius bei vykdant  

projektus  

 

 

Padidintas bibliotekos  

paslaugų teikimo būdų  

efektyvumas, išnaudojant  

bendradarbiavimo su  

kitomis institucijomis  

galimybes  

Institucijų, su kuriomis įstaiga  

rengė ir įgyvendino  

bendrus projektus /organizavo  

renginius/vykdė bendras  

veiklas, skaičius  

 

2.3. Plėsti bibliotekos teikiamų 

kultūrinių ir edukacinių programų 

organizavimą  
 

 

Atnaujintas bibliotekos 

teikiamų mokamų paslaugų 

sąrašas ir papildytas nau-

jomis kultūrinėmis-edukaci-

kacinėmis paslaugomis 

 

 

1. Sukurti ne mažiau kaip  3 

naujas edukacines programas. 

2. Atnaujinti mokamų paslaugų 

sąrašą. 

2.4. Bibliotekos edukacinėje 

veikloje taikyti naująsias, 

pažangiąsias technologijas 

 

Sužadinti bibliotekos varto-

tojų susidomėjimą, progra-

mavimu, inžinieriniais moks-

lais bei skaitmenine kūryba 

 

Suorganizuoti vasario – gruodžio 

mėn.  teritoriniuose struktūriniuo-

se padaliniuose 15 edukacinių- 

pažintinių mokymų, kuriuose 

naudoti specialiųjų paketų įrangą: 



3D spausdintuvą, konstruktorius, 

edukacinius programuojamus  

dronus, negatyvų ir nuotraukų  

skaitmeninimo skenerį ir kt. 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų 

užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių 

įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 

 

3.1. Užduoties 2.1. rezultatai nepasiekti, negavus pakankamo finansavimo; 

3.2. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojo liga, didelis įstaigos darbuotojų sergamumas); 

3.3. Iškilusi būtinybė organizuoti neplanuotus, didelių laiko sąnaudų reikalaujančius darbus, kitos 

nenumatytos, objektyvios ir svarbios aplinkybės (pav.: bibliotekos (bibliotekų) perkraustymas į 

kitas patalpas, neplanuota projektinė veikla ir pan.). 

 

 

 
 


