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2022 metų užduotys: 
 

2022 metų užduotys   Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į 

pareigas priimantis  ar jo 

įgaliotas asmuo vertina, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Užtikrinti kokybišką 
bibliotekos veiklą. 

1. Įstaigos veiklą 
organizuoti taip, kad nebūtų 
nustatyta pažeidimų dėl 
įstaigos ir vadovo veiklos. 
2. Tinkamai naudoti skirtus 
asignavimus, vadovaujantis 
teisės aktais, 
reglamentuojančiais įstaigos 
finansinę veiklą. 

1. Įstaigoje nenustatyta 
pažeidimų. 
2. Įstaigoje užtikrintas savalaikis 
finansinių dokumentų 
pateikimas, skirti asignavimai 
naudojami pagal teisės aktų 
reikalavimus. 

2.2. Užtikrinti kokybišką gyventojų 
aptarnavimą visuose bibliotekos 
padaliniuose. 

Formuoti knygų ir 
elektroninių dokumentų 
fondą, atitinkantį gyventojų 
poreikius.  Esant 
ekstremalioms pandemijos 
sąlygoms vykdyti 
bekontaktį aptarnavimą, bei 
nuotolines edukacijas 
vartotojams. 

Laiku ir atsakingai 
vadovaujantis LR veikiančiais 
teisės aktais, viešajai bibliotekai 
ir jos padaliniams 
sukomplektuoti dokumentų 
fondą už 105400 Eur iki einamų 
metų gruodžio 1 d. 

2.3. Užtikrinti darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą, įsisavinant 
IT žinias. 

Organizuoti mokymus, 
pagilinčius informacinių 
technologijų žinias, siųsti 
darbuotojus į respublikinius 
ir regioninius mokymus. 

Kartą per ketvirtį visiems 
bibliotekos specialistams 
organizuoti pažengusio 
kompiuterinio raštingumo 
mokymus. Nuo kovo 1 iki 
gruodžio 1 d. organizuoti šešių 
užsiėmimų programą 
„Darbuotojai moko 
darbuotojus“. 
Dešimčiai bibliotekos 
darbuotojų organizuoti 
specializuotus mokymus: dirbti 
su 3D, grafine planšete, virtualia 
realybe, STEM. 

2.4. Plėtoti jungtis tarp švietimo ir 
kultūros. 

Tęsti Klaipėdos miesto 

mokytojų klubo, veikiančio 

„Kauno atžalyno“ 

padalinyje, veiklą, stiprinti 

bendradarbiavimą su 

mokyklomis, skatinti jas 

Kartą ketvirtyje inicijuoti 
kūrybinių jungčių tarp mokyklų 
ir bibliotekų darbuotojų 
diskusines popietes. Įvykdyti 
dešimt integruotų popiečių 
bibliotekos patalpose. 
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išbandyti naujus mokymo 

metodus, panaudojant 

bibliotekos erdves ir 

resursus. 

2.5. Bendradarbiauti su 
administracija ir rangovais 
renovuojant Melnragės padalinio 
pastatą. 

1. Pastato renovavimo metu 
užtikrinti paslaugų 
tęstinumą Melnragės 
gyventojams.  
2. Priimti ir įveiklinti po 
kapitalinio remonto 
Melnragės padalinio 
pastatą. 

1. Bendradarbiauti su 
Savivaldybės administracija 
planuojant ir įsigyjant naują 
inventorių (baldus ir 
technologijas).  
2. Paruošti padalinį veiklai ir 
perkelti dokumentų fondus 
(10.000 vnt.) į rekonstruotas 
patalpas. 

 

Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

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

Pandemija, karantino paskelbimas, veiklų apribojimas gali turėti įtakos veiklos rezultatams pasiekti. 

 


