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2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
Užduotys
Siektini rezultatai
kuriais vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatytos užduotys
yra įvykdytos)
2.1. Remiantis bibliotekos vizija ir Stebėti personalo veiklų
Parengti veiklų planą iki 2019 m
misija, planuoti Viešosios
vykdymą, įgyvendinimo gruodžio 15 d. 2020 m.
bibliotekos veiklą, nustatyti
terminus, paslaugų
Sudaryti sąlygas
veiklos prioritetus, vykdyti
kokybės gerinimas
bendruomenėms naudotis
numatytas paslaugas, gerinti jų
aukštos kokybės bibliotekų
kokybę
paslaugomis, nepriklausomai
nuo gyvenamosios vietos
2.2. Koordinuoti Nacionalinės M. Projekto „Gyventojų
Projektų įgyvendinimas
Mažvydo bibliotekos projektus
skatinimas išmaniai
vykdomas per metus. Stiprinti
naudotis internetu
gyventojų kultūrinių ir
atnaujintoje viešosios
informacinių kompetencijų bei
interneto prieigos
raštingumo ugdymo(si) veiklas,
infrastruktūroje“
skatinančias visuomenės narių
kūrybingumą, socialinį ir
ekonominį veiklumą bei
motyvaciją dalyvauti mokymosi
visą gyvenimą procese.

2.3. Pateikti Kultūros tarybai 3
projekto paraiškas 2020 m.
konkursų etapui.

„Prisijungusi Lietuva“
mokymai gyventojams
Skatinti vietos
bendruomenės skaitymą,
ugdyti kritinio mąstymo,
kūrybiškumo įgūdžius,
gerinti skaitymo prestižą,
skatinti šeimas aktyviai
įsitraukti į kultūrinį
gyvenimą, kaip vieną iš
svarbiausių veiksnių,
padedančių išauginti

Vykdoma per metus
Suorganizuoti 3 renginius su
profesionaliais menininkais –
aktoriais, muzikantais,
rašytojais, dailininkais,
fotografais ir pan.
ne mažiau 600 lankytojų.
Per I-II pusmetį.
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raštingą bei išsilavinusią
jaunąją kartą
Efektyviai valdyti informacijos
išteklius, koordinuojant išteklių
įsigijimą, taip užtikrinant
visuomenei prieigą prie išsamios,
aktualios, vertingos, patikimos ir
savalaikės informacijos

2.4. Įgyvendinti bendras
projektines veiklas su filialais,
teikti metodines konsultacijas ir
medžiagą veiklos klausimais;
bibliotekų identitetą, didinti
matomumą visuomenėje, auginti
jų prestižą, komunikuoti kuriamas
vertes visuomenei.

2.5. Koordinuoti ir organizuoti
tradicinius B. Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos renginius
finansuojamus Tauragės rajono
savivaldybės Kultūros renginių
rėmimo ir kitoms programoms

Koordinuoti ir organizuoti
netradicinius B. Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos renginius.
Plėtoti bendradarbiavimą su
esamais ir naujais partneriais.

Tinkamai naudoti LR
Kultūros ministerijos ir
rajono savivaldybės
lėšas, užsakant
dokumentus rajono
bibliotekoms,
dalyvaujant akcijoje
„Knygų Kalėdos“ – gauti
300 knygų dovanų
Vykdyti bendrus
projektus su filialų
darbuotojais, konsultuoti
profesinės srities,
mokymų, renginių
organizavimo klausimais.
Siųsti bibliotekos
darbuotojus į stažuotes,
mokymus ir seminarus.
Dalyvauti
konferencijose.
Motyvuoti darbuotojus
išvykomis, vardiniais
apdovanojimais.
Organizuoti aktualius
susitikimus, vakarus,
rengti parodas ir
renginius krašto
atminties išsaugojimui,
tęsti tradicinius
renginius.

Sudaryti sąlygas
bendradarbiavimui su
kitomis įstaigomis ir
organizacijomis, kurių
dėka kasmet
organizuojame įvairius
netradicinius, pilietinius
bei socialinius renginius
(pvz. Nepatogus kinas,
susitikimai su
respublikinių akcijų
dalyviais ir t.t.)

Pagal gyventojų poreikius ir
aktualumą formuoti bibliotekos
fondą Viešojoje bibliotekoje ir
visuose padaliniuose.

Per metus dalyvauti:
Stažuotėse – 2 darbuotojai
Mokymai/seminarai – 15
darbuotojų
Konferencijose – 4
darbuotojai
Kolektyvo motyvavimui
nuvykstant į „Knygų mugę“,
Metų bibliotekininko rinkimai,
pagerbiant ir apdovanojant
geriausius darbuotojus

Per metus pateikti bent 15
paraiškų,
Gauti finansavimą - ne mažiau
10 projektų.
Finansuotus projektus
įgyvendinti pritraukiant
maksimalų žiūrovų skaičių: viso
ne mažiau 1000 žiūrovų ir 30
projektų dalyvių ir atlikėjų.
Per metus suorganizuoti 15
netradicinių renginių ir
edukacijų rajono mastu.
Juose apsilankys ne mažiau 800
žiūrovų.
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2.6. Pateikti 2 pasiūlymus per
metus dėl Tauragės rajono
savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos ar filialų procesų
tobulinimo, administracinės
naštos mažinimo

Sudaryti darbo grupę dėl
procesų tobulinimo,
administracinės naštos
mažinimo.

Pateikti ir įgyvendinti 2
pasiūlymus per metus Tauragės
rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos ar filialų procesų
tobulinimo, administracinės
naštos mažinimo
Pateikti 1 pasiūlymą iki 202006-30 ir iki 2020-12-25

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. Nedarbingumas
3.2. Finansinių išteklių trūkumas
3.3. Teisės aktų pasikeitimai bei techniniai trukdžiai

