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KRETINGOS RA.IONO SAVIVALDYBES M. VALANiTaUs VIESOJI BIBLIoTEKOS

DIREKTORES BIRUTES KARCIUSTTNNNS

}O2II{ETV UZDAOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JU VERTINIMg R9DIKLIAI

UZduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodildiai, kuriais vadovaudamasis

tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau -
vadovas) / savininko teises ir pareigas

igyvendinaniios institucijos vadovas ar
jo igaliotas asmuo (toliau - institucijos

vadovas ar jo igaliotas asmuo) vertins, ar
nlrstafvfns trid rrnfvs iwlrdrrfno\

1. UZtikrinti sklandZi4 ir saugi4
Bibliotekos veikl4 COVID-19
pandemij o s laikotarpiu:

- parengti isakymus del darbo
organizavimo ir rekomendacijas
del Bibliotekos lankymo bltinq
s4lygr+ uZtikrinimo;

Bibliotekos lankytojams ir
karantino metu bekontakdiu
bDdu teikti ktrygl+
i 5 davimo/ g r qLintmo p as laugas ;

- nuotoliniu budu organizuoti
knygq pristatymus, susitikimus
su iZymiais Zmondmis,
edukacijas, viktorinas ir kt.

UZtikrinta sklandi ir saugi
Bibliotekos veikla
COVID-19 pandemijos
laikotarpiu.

Kiekybiniai rodikliai:
- tinkamai ir laiku parengti isakymai del
darbo organizavimo;

parengtos rekomendacijos del
Bibliotekos lankyrno b[tinq s?lygll
uZtikrinimo;

uZtikrintas apsaugos priemoniq
isigijimas.
Kokybiniai rodikliai:
- uZtikrinta sklandi ir sausi
Bibliotekos veikla COVID-19
pandemij os lai kotarpi u;

- Bibliotekos lankytojams ir karantincr
metu bekontakdiu b[du suteiktos knygq
i Sdavimo/g r qLinimo paslaugo s ;

- nuotoliniu b[du orsanizuoti
Bibliotekos knygq priitatymai,
susitikimai su iZymiais Zmonemis,
edukacijos, viktorinos ir kt,

letkqr - iki 2021 m. gruodZio 31 d.2. Suorganizuoti konferencij4,
skirt4 Vyskupo Motiejaus
Valandiaus 22O-osioms simimo
metinems pamineti.

Suorganizuota
konferencija, skirta
Vyskupo Motiejaus
Valandiaus 220-osioms
gimimo metinems
pamineti.

Kiekybiniai rodikliai :

suorganizuota 1 konferenciia 00
konferencij os dalyviq)
Kokybiniai rodikliai:

suorganizuota konferencija, kurios
metu bus prisiminta Vyskupo Motiejaus
Valandiaus veikla ir literat[rinis
palikimas.
Laikas - iki2021m. gruodZio 31 d.3. Tobulinti savo profesing

kompetencij4, rlpintis
darbuotojq kvalifikacijos
tobulinimu,

Dalyvauti 2 seminaruose,
suorganizuoti
darbuotojams 2 seminarus
kuriq tikslas kelti

Kiekybiniai rodikliai :

- dalyvauta 2 seminaruose.
suorganizuoti 2 seminarai.
Kokybiniai rodikliai:



kvalifikacij4, pasinaudoti
gerqa patirtimi,
sustiprinti motyvacij4
kurybi5kai dirbti.

igyta auk5tesniq kvalifikaciniq
kompetencijq, gerosios patirties,
sustiprinta motyvacij a.

Laikas - iki 2021 m. sruodZio 31 d.

4. Vie5inti Bibliotekos veikl4,
2021 metais minint Vyskupo
Motiejaus Valandiaus 220-4sias
gimimo metines, isigyti rotoring
hologram4,,Vyskupas Motiejus
Valandius", kurti teigiam4

istaigos yvaizdl.

Surengti 5 Bibliotekos
veikl4 pristatandius

renginius-susitik.imus,

isigyti rotoring hologram4

,,Vyskupas Motiejus
Valandius", kurti teigiam4
Bibliotekos lvaizd5

Kiekybiniai rodikliar :

- suorganizuoti n pravesti 5 renginiai-
susitikimai;

- isigyta rotorind holograma,,Vyskupas
Motiejus Valandius";

isigytos 2 rflSiq reprezentacines
priemones (ra5ikliai, kalendoriai),
vieSinandios Bibliotekos veikl4.
Kokybiniai rodikliai:

visuomenei pristatyta ir vieSinta
Bibliotekos veikla, vykdyta teikiamq
paslaugq sklaida ir pagerintas
Bibliotekos ivaizdis;
- minint Vyskupo Motiejaus Valandiaus
220-qsias gimimo metines, Bibliotekoj e

isigyta rotorine holograma,,Vyskupas
Motiejus Valandius".
Laikas - iki 2021 m. sruodZio 31 d.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINES VEIKLOS UZNUOTYS GALI BUTI NEIVYKDYTOS
(pildoma kartu suderinus su darbuotoiu)

Kokios aplinkybes gali tureti itakos Sioms uZduotims neivykdyti?
1 . Zmo gi5kiej i faktoriai, negautas finansavimas.
2. Zmo giSkiej i faktoriai, ne g autas fi nans av imas.
3 . Zmo gi5kiej i faktoriai, negautas frnansavimas.
4. Zmogi5kieji faktoriai, tas Imansavlmas.


