
 

 

 

 

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 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.Perkelti Bubių struktūrinį 

teritorinį padalinį (biblioteką) į 

naujas patalpas.  

1.Atlaisvinti seniūnijos 

patalpas. 

 2.Įkurti biblioteką Duby-

sos aukštupio mokyklos 

Bubių skyriaus pastato 

patalpose. 

1.Baigti bibliotekos 

perkraustymo ir įkūrimo 

darbus iki 2022-02-28. 

2. Nutraukti ir sudaryti naujas 

paslaugų (patalpų panaudos, 

ryšio, komunalinių ir kt.) 

tiekimo sutartis. 

2.2.Perkelti Kuršėnų vaikų 

literatūros skyrių, Kuršėnų 

Vytauto Vitkausko ir  

Ringuvėnų  bibliotekas į 

rekonstruotą pastatą. 

Perkelti bibliotekos 

dokumentų fondą ir kitą 

materialųjį turtą. 

 

1. Sujungti 40000 fiz. vnt. 

dokumentų  į bendrą ŠRSVB 

dokumentų fondą iki 2022-

05-01. 

2. Išmontuoti senus baldus, 

paskirstyti juos padaliniams ir 

išvežti iki 2022-06-01. 

 

2.3. Įkurti ir įveiklinti naujas 

erdves viešojoje bibliotekoje. 

Sutvarkyti bibliotekos 

erdves, kuriose būtų gali-

ma teikti naujas paslau-

gas gyventojams jų svei-

katos, emocinės ir psi-

chologinės aplinkos, kū-

rybiškumo ir laisvalaikio 

praleidimo gerinimui. 

Sukurtos ir teikiamos ne ma-

žiau kaip 3 naujos paslaugos. 

2.4. ŠRSVB viešinimas ir 

kokybiškos informacijos 

interneto svetainėje ir soc. 

tinkluose valdymas. 

1. Interneto svetainės ir 

socialinių tinklų kokybės, 

lengvos informacijos 

paieškos užtikrinimas. 

 

 

2. Bibliotekos įvaizdžio ir 

1. Bibliotekos interneto 

svetainėje sukurti 2 IPS pagal 

pavardės pirmą raidę 

duomenų bazėje „ŠRSVB 

žiniasklaidoje“ už 2018, 2020 

m.  

2.1. Sukurti ir svetainėje  
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teikiamų paslaugų 

kokybės užtikrinimas. 

įdiegti 3D turą po ŠRSVB; 

2.2. parengti naujas reklamos 

priemones: žemėlapį terasoje, 

fotokoliažo sienelę; 

2.3. užtikrinti apšvietimo 

detalių ir kitos įrangos  

montavimą. 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju) 
 

3.1. COVID-19 karantino reikalavimai gali neleisti kokybiškai įgyvendinti suplanuotų veiklų. 

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

3.3. Užduoties 2.3. rezultatai nepasiekti, negavus pakankamo finansavimo. 

 

 

 


