ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (2019)
Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra
įvykdytos)

1. Parengti ir pateikti 2018 m.
direktoriaus veiklos ataskaitą
Savivaldybės tarybai,
atsiskaityti už einamųjų metų
užduotis.

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos direktoriaus ataskaitą
parengti ir teikti tvirtinti vadovaujantis Šilutės
rajono savivaldybės Tarybos sprendimu.
Parengti ataskaitą už einamųjų metų užduotis,
aptarti 2019 m. užduotis.

2. Organizuoti Bibliotekos
tarybos darbą.
3. Parengti ir įgyvendinti
2019 m. įstaigos veiklos
planą.

Organizuoti ne mažiau kaip 2 Bibliotekos tarybos
posėdžiai.
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos planas parengtas atsižvelgiant į Šilutės
rajono savivaldybės strateginio plano 2014-2024
m. priemones, naujausius teisės aktus, metinius
įstaigos veiklos tikslus ir uždavinius. Planą skelbti
viešai bibliotekos interneto svetainėje.
Įgyvendinti informacines ir kultūrines veiklas bei 1. Nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gruodžio 15 d. įgyvendinti projektai,
tikslingai panaudoti lėšas, numatytas projektuose. finansuoti Lietuvos kultūros tarybos ar kitos organizacijos.
2. Projektinių lėšų įsisavinimas užtikrintas 100 proc.
3. Laiku pateiktos projektų ataskaitos finansuojančioms organizacijoms.

4. Teikti F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos
informacines ir kultūrines
paslaugas bei įgyvendinti
projektus.
5. Nustatyti metines
darbuotojų užduotis 2019 m.
6. Tobulinti bibliotekos
direktoriaus profesinę
kompetenciją stebėsenos,
paslaugų įvairovės vertinimo
srityse.

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams
nustatyti metines užduotis 2019 metams.
Kelti bibliotekos direktoriaus kvalifikacijos lygį,
pagal bibliotekos direktoriaus metinėse užduotyse
numatytas rekomendacijas.

1. Parengta ataskaita apie 2018 metais įgyvendintus uždavinius, veiklas.
2. Ataskaitai pritarta Bibliotekos tarybos posėdyje.
3. Direktoriaus veiklos ataskaita pateikta Savivaldybės tarybai iki 2018
m. sausio 7 d. Ji patvirtinta.
4. Direktoriaus ataskaita sausio mėn. paskelbta F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt.
5. Direktorės 2019 m. užduotys paskelbtos viešosios bibliotekos
interneto svetainėje www.silutevb.lt.
1. Pritarta 2018 m. direktoriaus veiklos ataskaitai sausio mėn.
2. Pritarta 2019 m. įstaigos veiklos planui vasario mėn.
1. Įgyvendintos visos veiklos numatytos bibliotekos plane.
2. Lėšos 100 proc. ir tikslingai panaudotos pagal paskirtį.
3. Vykdomas veiklos kontrolės planas.
4. Planas paskelbtas bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt

Iki 2019-01-31 viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams nustatytos
metinės užduotys.
Bibliotekos direktorius dalyvavo ES informacijos tinklo Lietuvoje
koordinaciniame susitikime, kėlė 4 kartus kvalifikaciją Lietuvos M.
Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos
organizuojamuose mokymuose arba nuotoliniu būdu bibliotekos
vadybos, bendradarbiavimo arba kitais vadovams organizuojamais
klausimais. Ne mažiau kaip 25 proc. specialistų kėlė kvalifikaciją M.
Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos mokymuose arba
nuotoliniu būdu.

