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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES M. VALANCT.q.us vIESoJI BIBLIoTEKoS

DIREKTORES BIRUTES KARCNUSXTNNNS

2O2O METV UZDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR Jv VERTINIMo RoDIKLIAI

Einamqjq metq veiklos
uZduotys / einamqjq

metq uZduotys
Siektini rezlultatai

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai.

kuriais vadovaudamasis vadovas vefiins, ar
nustatytos uZduotys lrykdytos)1. UZbaigti Kretingos

rajono savivaldybes M.
Valandiaus vie5osios
bibliotekos (toliau
Bibliotekos) dokumentq
fondo (knygr+) paruo5im4
RFID sistemos
naudojimui (bevielio
identifikavimo radiio
ry5iq techrologija)

UZtikrintas sklandus
Bibliotekos
dokumentq fondo
(knygq) iSdavimas ir
apsauga, Bibliotekos
lankytojams suteikta
galimybe naudotis
savitarnos irenginiais.

Kiekybiniai rodikliai :

- paruoStas 58 trikst. dokumentq fondas
RFID sistemos naudojimui.
Kokybiniai rodikliai:

uZtikrintas kokybi5kas vartotojq
aptarnavimas,

- idiegta savitarnos sistema.
I aikas -ik|2020 m, sruoclZio 31 d,

2, Suorganizuoti
tarptauting konferencij4
Bibliotekos 85-eriq
veiklos metq sukakdiai
pamineti

Suorganizuota
farrrfqrrfinc

konferencija,
uZtikrinta gerosios
patirties sklaida,

Kiekybiniai rodikliai :

- suorganizuota I tarptautine konferencija
(1 00 konferencij os dalyviq),
I(okybiniai rodikliai
- suorganizuota tarptautine konferencija,
kurios metu bus pasidalinta gerqa
patirtimi,
Laikas -iki2020 m. eruodZio 31 d,

3, Tobulinti savo
profesing kompetencij4,
rlpintis darbuotojq
kvalifi kacij os tobulinimu

Dalyvauti 2

seminaruose,

suorganizuoti
darbuotojams 2
seminarus, kuriq
tikslas kelti
kvalifikacijq,
pasinaudoti geraSa

patirlimi, sustiprinti
motyvacij4 kfirybiSkai
dirbti, 1 profesing
iSvykq i naujai
renovuotE Lietuvos
bibliotekq.

Kiekybiniai rodikliai :

- dalyvauta 2 seminaruose, suorganizuott2
seminarai, 1 profesine iSvyka,

Kokybiniai rodikliai:
ieyta auk5tesniq kvalifikaciniq

kompetencijq, gerosios patirties,
sustiprinta motyvacij a.

Laikas -iki2020 m. sruodZio 31 d,

4. VieSinti Bibliotekos
veikl4, kurti teigiam4

istaigos ivaizdy

Surengti 5 Bibliotekos
veikl4 pristatandius
renginius- susitikimus,
kurti teigiamq
Bibliotekos ivaizdf,

Kiekybiniai rodikliai :

- suorganizuoti ir pravr:sti 5 renginiai-
susitikimai, isigytos 2 rDSiq
reprezentacines priemones (lankstinukas
apie Bibliotekos teikiamas paslaugas,



kalendoriai), vieSinandios Bibliotekos
veikl4.
Kokybiniai rodikliai:
visuomenei pristatyta ir viesinta
Bibliotekos veikla, vykdyta teikiamq
paslaugq sklaida ir pagerintas Bibliotekos
ivaizdis.
Laikas -iki2020 m. sruodzio 31 d,

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METIN
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

UOTYS GALI B NEIVYKDYTOS

Kokios aplinkybes gali tureti itakos Sioms uZduotims nefvykdyi?
1. Zmogi5kieji faktoriai,
2, Negautas finansavimas, Zmogi5kiej i faktoriai.
3. Negautas finansavimas, ZmogiSkiej i faktoriai.
4, Zmogi5kieii faktoriai.


