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2019 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

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

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

1.1. Didinti skaitmeninės 

bendruomenės ugdymą 

Kauno rajone. 

Dalyvaujant projektinėse 

veiklose, vykdyti 

mokymus, edukacinius 

užsiėmimus naudotis 

elektroninėmis 

paslaugomis ir 

elektroninės informacijos 

resursais.  Skatinti kuo 

įvairesnio amžiaus 

lankytojus vis daugiau 

naudotis internetu, 

atnaujinta informacine 

infrastruktūra. 

Įvykdyti  3 respublikinius projektus 

skirtus skaitmeninės bendruomenės 

ugdymui. Įdiegti 4 specifinius 

paketus skirtus bibliotekų lankytojų 

kūrybiniams, inžineriniams, 

programavimo įgūdžiams tobulinti.  

 Viešojoje bibliotekoje  ir 30 filialų 

vykdyti kompiuterinio raštingumo 

mokymus pradedantiesiems ir 

pažengusiems lankytojams. 

Veiklas įvykdyti iki 2019 12 20 

1.2. Užtikrinti bibliotekų 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą  įsisavinant IT 

žinias. 

Sudarytos galimybės 

bibliotekų darbuotojams 

dalyvauti 

respublikiniuose 

,Apskrities viešosios 

bibliotekos ir rajono  

Viešojoje bibliotekoje  

organizuojamuose 

mokymuose, 

seminaruose. 

3 Viešosios bibliotekos darbuotojai 

dalyvauja ,,Viešojo interneto 

prieigos taškai‘‘ bei ,,Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje‘‘ 

projektų mokymuose, tampant IT  

paslaugų mokytojais ir kuratoriais. 

30 filialų darbuotojų atnaujina IT 

įgūdžius. 

4 darbuotojai dalyvauja Specifinių 

paketų įsisavinimo mokymuose. 

1.3. Įvertinti vartotojų 

pasitenkinimą 

teikiamomis bibliotekos 

ir padalinių paslaugomis, 

vadovaujantis Lietuvos 

kultūros ministerijos 

patvirtinta metodika. 

Organizuota vartotojų 

pasitenkinimo bibliotekų 

paslaugomis apklausa. 

Iki 2019 06 01 apklausti 1000 

bibliotekų lankytojų, atlikta 

apklausos analizė, nustatyti veiklos 

prioritetai. 

1.4.Užtikrinti,kad būtų 

įgyvendinti ,,Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašo‘‘ 

reikalavimai. 

Atliktos tiesiogiai pavaldžių 

darbuotojų vertinimo 

procedūros. 

Atliktos darbuotojų, kuriuos 

įvertino tiesioginiai 

vadovai, vertinimo 

procedūros. 

Iki 2019m. sausio mėn. 20 d. atlikti 

tiesiogiai pavaldžių  7 darbuotojų  

vertinimą . 

Iki 2018 12 15d. suformuluoti 2019 m. 

užduotis 7 darbuotojams.   

Iki  2019 01 31 d. įvertinti tiesioginio 

vadovo 57 darbuotojai. 



2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 
             

2.1.  Rizika yra, jei Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka nepilnai įvykdys investicijų projektą 

„Gyventojų skatinimas naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“. 

____________________________________ 

 


