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I. MISIJA
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) – Kelmės
rajono savivaldybės kultūros ir informacijos įstaiga, kurios misija – teikti nemokamas į vartotoją
orientuotas kultūrines, informacines paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos sklaidą ir
prieinamumą visoms visuomenės grupėms, puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti
informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese, siekiant padėti nuolatiniam gyventojų mokymuisi
ir tobulėjimui, prisidedant prie skaitmeninės ir tuo pačiu socialinės atskirties mažinimo.
II. VEIKLOS KONTEKSTAS
Biblioteka savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104–2322; 2010, Nr. 15–699), Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu
(Žin., Nr. 51–1245; 2004, Nr. 120–4431), nustatančiu bibliotekų veiklos valstybinį valdymą,
bibliotekų sistemą, bibliotekų fondo sudarymo tvarką, šio fondo struktūrą ir jo apsaugą, Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (2007, Nr. 77–3046) ir kitais įstatymais bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2000 m.
kovo 9 d. įsakymu Nr. 98 „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 33–
944) patvirtintais ir nuo 2010 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio
6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010,
Nr. 120–6235) pakeistais Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, reglamentuojančiais bibliotekų
apskaitą, gaunamų dokumentų priėmimą, fondo perdavimą, patikrinimą, dokumentų nurašymą,
fondo apsaugą ir atitinkamai darbuotojų atsakomybę, Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
patvirtintais Lietuvos bibliotekų fondo nuostatais, nustatančiais bibliotekų fondo komplektavimą, jų
struktūrą ir sudedamųjų fondo dalių: depozitinio, mainų ir atsarginio fondų formavimo, naudojimo
ir apskaitos tvarką, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. Nr. ĮV-757
įsakymu „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų
patvirtinimo“ (Žin., Nr. 137–5242), kuriuo biblioteka buvo įpareigota patvirtintas formas naudoti
savo apskaitoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV442 „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (2010, Nr. 101–5226), Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – LNMMB) generalinio direktoriaus 2009 m.
rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-134 patvirtintais Lietuvos integralios bibliotekų informacijos
sistemos nuostatais, nustatančiais Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau
vadinama – LIBIS) steigimo pagrindą, paskirtį, jos steigėją, valdytoją ir tvarkytoją, organizacinę,
informacinę, funkcinę struktūrą, kaupiamų duomenų šaltinius, tvarkytojus ir gavėjus, jų funkcijas
bei atsakomybę, tvarkomų dokumentų grupes, duomenų teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką,
finansavimo šaltinius bei duomenų saugumo reikalavimus, LNMMB generalinio direktoriaus
2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-133 patvirtintais LIBIS duomenų saugos nuostatais,
reglamentuojančiais LIBIS saugos politiką, Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau - Taryba)
2010 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos nuostatų, struktūros, darbuotojų pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo“ patvirtintais
bibliotekos nuostatais, Tarybos 2007 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-480 „Dėl Kelmės rajono
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savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, kuriais
biblioteka vadovaujasi teikdama mokamas paslaugas, Tarybos sprendimais dėl nekilnojamojo turto
perdavimo (patalpų) perdavimo bibliotekos veiklai vykdyti, kitais Tarybos sprendimais, Mero
potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.
Biblioteka ir jos padaliniai (toliau – bibliotekos) sėkmingai dalyvauja projekto „Bibliotekos
pažangai“ įgyvendinime. Šis projektas suteikė galimybę naujausia kompiuterine ir programine
įranga aprūpinti visas planuotos bibliotekos, kurių buvo 22. Iš viso bibliotekos vartotojams sukurtos
96 kompiuterizuotos darbo vietos. Planuojamu laikotarpiu bus svarbu užtikrinti projekto
„Bibliotekos pažangai“ sukurtų galimybių tęstinumą, visų bibliotekose veikiančių viešosios
interneto prieigos taškų (toliau – VIPT) palaikymą, informacijos sklaidą naudojant šiuolaikines
technologijas. Juk bibliotekos paslaugomis naudojasi visų socialinių grupių ir amžiaus savivaldybės
gyventojai, o informacijos sklaida naudojant naujas informacines technologijos skatina socialinę
integraciją, mažina kaimo vietovių gyventojų skaitmeninę atskirtį. Planuojamu laikotarpiu numatyta
atnaujinti bibliotekos interneto svetainę, pritaikant ją neįgaliųjų poreikiams bei sudarant galimybę
pasiekti informaciją mobiliaisiais įrenginiais.
Biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS)
darbe, o tai yra viena iš priemonių visuomenės informaciniam aprūpinimui bibliotekose užtikrinti.
Tikimasi, kad planuojamu laikotarpiu bus baigtas bibliotekos (centro) dokumentų fondo
rekatalogavimas ir pradėti rekatalogavimo darbai miestų – Tytuvėnų ir Užvenčio bibliotekose.
Bibliotekos veiklos prioritetus planuojamu laikotarpiu įtakoja ir Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairės, patvirtintos 2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos seimo nutarimu Nr. XI-977
(Žin., 2010, Nr.80-4152), teigiančios, kad viešosios bibliotekos turi sudaryti sąlygas žmogui plėtoti
prasmingo ir laimingesnio gyvenimo perspektyvas – atnaujinti žinias, mėgautis literatūra, domėtis
istorija ir naujovėmis, siekti geresnės karjeros, integruotis į bendruomenę, priimti savarankiškus
sprendimus ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Tačiau blogėjanti ekonominė situacija šalyje, sumažėjusios savivaldybės biudžeto galimybės
finansuoti kultūrą, riboja ir bibliotekos galimybes sėkmingai įgyvendinti numatytus uždavinius,
sudaro sunkumų planuojant ir organizuojant veiklą, numatant perspektyvą ir paslaugų plėtrą,
projekto „Bibliotekos pažangai“ tęstinumą. Nuolatinis lėšų taupymas nekuriant bibliotekose
jaukios, šiuolaikiškos aplinkos neprisideda prie bibliotekos paslaugų kokybės gerinimo, bibliotekos
misijos įgyvendinimo. Tenka atlikti daug biurokratinio darbo, kas trukdo atsidėti pagrindinei,
rajono gyventojams reikalingai ir bibliotekos paskirtį bei misiją atitinkančiais veiklai.
Organizacinė struktūra. Bibliotekos organizacinę struktūrą sudaro Biblioteka (centras),
kuriame yra 4 skyriai: Skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyrius, Spaudinių komplektavimo ir
tvarkymo skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Metodikos skyrius, taip pat pareigybės, skirtos
finansinei bei ūkinei veiklai užtikrinti. Biblioteka veikia savivaldybės teritorijoje per nuo
bibliotekos (centro) nutolusius ir visoje savivaldybės teritorijoje išdėstytus padalinius (toliau –
bibliotekas) bei knygų išdavimo punktus, tai yra: 2 miesto bibliotekas, 13 kaimo bibliotekų, 8
kaimo – mokyklos bibliotekas, 2 mokyklos bibliotekas, 3 knygų išdavimo punktus. Iš viso Tarybos
2011 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-120 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos 2010 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės
viešosios bibliotekos nuostatų, struktūros, darbuotojų pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo“
pakeitimo“, yra patvirtintos 46,25 pareigybės. Tobulinant bibliotekos darbo organizavimą ir
atsižvelgus į laikmečio reikalavimus, nuo 2011 m. birželio 1 d. bibliotekoje buvo panaikinta
kasininko – ūkvedžio pareigybė ir įsteigtos ūkvedžio bei kasininko – apskaitininko pareigybės.
Žmogiškieji ištekliai. Bibliotekoje dirba 51 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, iš jų
kultūros ir meno darbuotojų – 42 (38,25 pareigybės), kurių 9 – įgiję aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, 8 - aukštąjį neuniversitetinį, 22 – aukštesnįjį ir 3 – vidurinį. Kitų darbuotojų dirba 9 (8
pareigybės). 2011 metais 36 bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose,
seminaruose. Buvo stiprinami darbuotojų atstovavimo, naudojimosi naujomis informacinėmis
technologijomis įgūdžiai, taip pat gebėjimai įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos, finansinės
atskaitomybės ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Tikimasi, kad įgytos žinios bus panaudotos ir teigiamai atsilieps bibliotekos veiklai.
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III. PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINA BIBLIOTEKA,
APRAŠYMAS
Biblioteka – biudžetinė įstaiga (kodas 190114314), prisidedanti prie Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-342 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintos Kultūros ir sporto
programos (kodas 3) priemonių įgyvendinimo.
Minėta programa siekiama užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos materialaus ir dvasinio
paveldo apsaugai, žinių ir informacijos prieinamumui bei aktyvesniam visų visuomenės sluoksnių
dalyvavimui kultūriniuose ir socialiniuose procesuose, skaitmeninės atskirties mažinimui, skaitymo
skatinimui, kultūros įstaigų modernizavimui ir kita.
Programa ir priemonės:
3
KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Tikslas: Sustiprintas rajono kultūros potencialas
3.1
Uždavinys: Skatinti kultūrinę veiklą
3.1.2
Priemonė: Bibliotekos dalyvavimas „Bibliotekos pažangai“ ir „LIBIS“
3.1.2.1
projektuose
Priemonės
Viešosios interneto prieigos ir informacinių technologijų diegimas bibliotekose
aprašymas
ir jų veiklos palaikymas
Dvišalėje sutartyje, pasirašytoje tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir
Kelmės rajono savivaldybės, dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“
numatyta, kad įdiegtus VIPT savivaldybė įsipareigoja ne trumpiau kaip 3 metus šią prieigą palaikyti.
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ buvo įsteigta 19 VIPT, dar 3 modernizuoti. Taip rajono
gyventojams buvo suteikta galimybė nemokamai naudotis viešąją interneto priega, jie skatinami ir
mokomi naudotis elektroninėmis paslaugomis ir elektroninės informacijos šaltiniais. Kad būtų
išlaikyta bibliotekos pasiekta pažanga ir projekto „Bibliotekos pažangai“ poveikio tęstinumas,
reikalinga užtikrinti interneto paslaugos teikimą, įrangos draudimą, tinkamą jos apsaugą ir
eksploataciją visuose 22-juose VIPT.
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema yra skirta bibliotekos veiklos
procesams automatizuoti, panaudojant lanksčias sistemos administravimo ir vartotojų valdymo
galimybes bei leidžianti bibliotekoms prisidėti prie informacinės visuomenės kūrimo. Reikalinga
vykdyti šios sistemos techninę priežiūrą bei plėsti jos įdiegimo teritoriją. Vienoje viešojoje
bibliotekoje (centre) LIBIS pagrindinės posistemės jau įdiegtos, kas įgalina keistis su kitomis
Lietuvos bibliotekomis bibliografiniais įrašais, vykdyti tarpbibliotekinio abonemento funkcijas,
kaupti elektroninių išteklių archyvą ir kt. Tai kelias, kuris atskleidžia bibliotekų pažangą
panaudojant informacines technologijas gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę. Nuosekli
plėtra planuojama bibliotekos struktūriniuose kultūros valdymo sričiai priskirtuose padaliniuose:
1 (centras) – Kelmėje ir 23 savivaldybės teritorijoje, iš viso 24.
Uždavinys: Finansuoti kultūros įstaigų veiklą
3.1.3
Priemonė: Bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
3.1.3.4
Priemonės
Informacinių ir kultūrinių paslaugų kokybės, prieinamumo gerinimas visoms
aprašymas
gyventojų grupėms
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse yra įtvirtinta, kad viešosios bibliotekos sudaro
sąlygas žmogui /.../ integruotis į bendruomenę, priimti savarankiškus sprendimus ir dalyvauti
visuomenės gyvenime. Biblioteka yra bazinė išsilavinusios ir kūrybingos visuomenės institucija,
suteikianti visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei
naujų informacinių technologijų ir veikianti kaip atsvara komercinei pasiūlai ir vartotojiškos
visuomenės vertybių propagandai. Būtinas bibliotekų veiklos finansavimas, kad
visuomenei būtų užtikrintas informacijos prieinamumas, kad biblioteka galėtų tinkamai
įgyvendinti savo misiją.
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Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas:
Savivaldybės gyventojams, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos
grupėms, tarp jų ir neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, bedarbiams bus sudarytos geresnės
sąlygos naudotis informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui,
ugdomi informaciniai gebėjimai. Tai leis tikėtis geresnių darbo perspektyvų, padės gauti daugiau
informacijos, stiprins socialinius ryšius, mažins e-atskirtį.
Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) infrastruktūra,
jungianti daugiau kaip 80 mokslinių ir viešųjų bibliotekų, bei Lietuvos specialistų sukurta jos
programinė įranga pagerins ir išplės informacijos perteikimo nuotoliniams vartotojams
galimybes. Biblioteka, dalyvaudama LIBIS darbe, prisidės prie vienos iš priemonių visuomenės
informaciniam aprūpinimui bibliotekose užtikrinti. Jau šiuo metu biblioteka LIBIS Suvestiniame
kataloge pateikia duomenis apie savo fonduose saugomus dokumentus bei naudojasi
Suvestiniame kataloge esančiais duomenimis, bibliotekoje (centre) įdiegtas Skaitytojų posistemis,
veikia Analizinės bibliografijos posistemis, gerokai praplėtęs informacinio aprūpinimo galimybes,
sudaręs sąlygas nuotoliniams vartotojams naudotis dokumentų sudedamųjų dalių bibliografine
informacija, reguliariam ir savalaikiam krašto spaudos atspindėjimui Nacionaliniame
bibliografijos duomenų banke ir kt. Įdiegta LIBIS programinė įranga sudaro sąlygas naudotis
bendromis duomenų bazėmis, automatizuoti tradicinius bibliotekos veiklos procesus.
Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai bus skatinami daugiau skaityti, domėtis
literatūra, prasmingai ir kultūringai leisti laisvalaikį. Naudojimasis Bibliotekos paslaugomis taps
malonus ir paprastas.
Veiksmai, numatyti Kelmės rajono savivaldybės plėtros priemonių plane 2008 – 2012 metams,
susiję su vykdomomis priemonėmis:
8. Jaunimo veiklos skatinimas.
10. Kultūros plėtra.
Uždavinys: Plėsti kultūros įstaigų infrastruktūrą, gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę,
skatinti kultūrinę veiklą.
Kita svarbi informacija: Priemonių įgyvendinimą kuruoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
IV. PLANO PRIEDAI
1 lentelė. 2012 –ųjų metų veiksmų planas.
_____________________
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2012 –ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS
1 lentelė
Priemonės
kodas

1
3.1.2.1.

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

2
3
4
1. Bibliotekos dalyvavimas „Bibliotekos pažangai“ ir LIBIS projektuose
1.1. Sudaryti sąlygas rajono
1.1.1. Įsteigtų VIPT palaikymas
gyventojams nemokamai naudotis
VIPT, organizuoti IT infrastruktūros
priežiūrą
1.1.2. Atliktas interneto ryšio paslaugos
pirkimas
1.2. Atnaujinti bibliotekos interneto
1.2.1. Atnaujinta ir pritaikyta interneto
svetainę www.kelmeszemaitesvb.lt,
svetainė www.kelmeszemaitesvb.lt
pritaikant ją neįgaliesiems vartotojams
bei mobiliems įrenginiams
1.2.2. Statistinio rajono gyventojo
apsilankymas viešojoje bibliotekoje per
metus

1.3. Skatinti bendruomenės
kompiuterinį raštingumą, konsultuoti ir
mokyti gyventojus naudotis epaslaugomis, e-informacija

1.3.1. Suteiktas individualių konsultacijų
skaičius
1.3.2. Apmokytų vartotojų kompiuterinio
raštingumo mokymuose skaičius
1.3.3. Dalyvauta projekto „Bibliotekos
pažangai“ organizuotose akcijose

1.4. Užtikrinti LIBIS programinės
įrangos priežiūrą ir palaikymą
1.5. Dalyvauti Lietuvos bibliotekų
bendro naudojimo bibliografinių
duomenų bazių kūrime

1.4.1. Įsigyta LIBIS techninės priežiūros
paslauga 2012 m.
1.5.1. Naujų dokumentų bibliografinių įrašų
e- kataloge skaičius

100 proc.

11 VIPT

1 vnt.

augs
0,1 karto

2508

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminai

5

6

Direktorius,
bibliotekinių procesų
automatizavimo
inžinierius (BPAI)
BPAI,
Viešojo pirkimo komisija
Metodininkas,
dailininkas,
BPAI

2012

II ketv.
I-II ketv.

Skaitytojų aptarnavimo
informavimo skyrius
(SAIS), Vaikų literatūros
skyrius (VLS), nutolusių
padalinių (NP) vyresnieji
bibliotekininkai
SAIS, NP vyresnieji
bibliotekininkai

2012

SAIS, VLS, NP
vyresnieji
bibliotekininkai
BPAI

2012

Spaudinių
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius (SKTS)

2012

2012

390
pagal
poreikį
1 sut.
3000

2012
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1

3.1.3.4.

2

3

1. Bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
1.1. Gerinti informacinių ir kultūrinių
paslaugų kokybę, prieinamumą visoms
gyventojų grupėms

1.2. Atnaujinti bibliotekos fondą,
atsižvelgiant į vartotojų informacinius
ir skaitymo poreikius, vykdyti fondų
apskaitą, tvarkymą, priežiūrą, apsaugą

1.3. Populiarinti rašytinę literatūrą,
skatinti skaitymą, užtikrinti
informacijos sklaidą

4
1.5.2. Sukurtų rajono laikraščių straipsnių
aprašų skaičius
1.5.3. Rekataloguotų dokumentų skaičius
1.1.1. Fizinių ir virtualių apsilankymų
bibliotekoje skaičiaus didėjimas

1952
3000

2 proc.

1.1.2. Aptarnautų gyventojų procentas
1.1.3. Vartotojų skaičius
1.1.4. Lankytojų skaičius
1.1.5. VIPT vartotojų skaičius
1.1.6. Išduota dokumentų
1.1.7. Interneto seansų skaičius
1.1.8. Virtualių apsilankymų skaičius
1.1.9. Knygnešystės būdu aptarnaujamų
vartotojų skaičius
1.1.10. Atsakytų informacinių – bibliografinių
užklausų skaičius
1.1.11. Peržiūrėtų įrašų užprenumeruotose
duomenų bazėse skaičius
1.1.12. Tarpbibliotekinio skolinimosi būdu
užsakytų dokumentų skaičius
1.2.1. Gautų dokumentų skaičius

23,5
8121
132365
3237
235962
58800
3000

1.2.2. Nurašytų dokumentų skaičius
1.2.3. Užprenumeruotų periodinių dokumentų
pavadinimų skaičius
1.3.1. Žodinių renginių skaičius

15000
50

1.3.2. Vaizdinių renginių skaičius
1.3.3. Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje
(žiniasklaidoje, interneto svetainėje) skaičius

260
59

5
SAIS

6
2012

SKTS

2012

SAIS, VLS, NP
vyresnieji
bibliotekininkai
SAIS, VLS, NP
vyresnieji
bibliotekininkai

2012

SAIS

2012

SKTS, SAIS, VLS, NP
vyresnieji
bibliotekininkai

2012

SAIS, VLS, NP
vyresnieji
bibliotekininkai

2012

2012

198
3449
600
25
7000

218

7
1

2

3

1.4. Organizuoti kraštotyrinę veiklą

1.3.4.Lankstinukų apie bibliotekos veiklą
skaičius (apie kiekvieno mėnesio renginius,
įvykius)
1.3.5. Parengtų projektų papildomam
finansavimui gauti skaičius
1.4.1. Kaupti ir tvarkyti kraštotyros fondą
1.4.2. Parengtų naujų kraštotyros darbų
skaičius
1.4.3. Nauja informacija papildytų
kraštotyrinės informacijos aplankų skaičius
1.4.4. Parengti 2011 m. bibliotekos metraščiai
1.4.5. Papildytos kraštotyros kartotekos
1.4.6. Krašto spaudinių, atspindėtų
Nacionaliniame bibliografijos duomenų
banke, skaičius

1.5. Ugdyti darbuotojų kompetenciją

1.6.Vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą

1.5.1. Darbuotojų, dalyvavusių įvairiuose
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos, Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešosios bibliotekos, projekto „Bibliotekos
pažangai“ ir kitų organizacijų
organizuojamuos mokymuose, seminaruose
skaičius
1.5.2. Organizuotų seminarų, pasitarimų,
skirtų bibliotekininkų profesionalumo
ugdymui, projekto „Bibliotekos pažangai“
vykdymo klausimais, skaičius
1.5.3. Parengtų pranešimų veiklos
organizavimo klausimais skaičius
1.5.4. Parengtų metodinių rekomendacijų
skaičius
1.6.1. Organizuotų išvykų į NP skaičius
1.6.2. Pateikta finansinė atskaitomybė

6
2012

12

5
Metodikos skyrius,
dailininkas

3

Metodikos skyrius

2012
2012

4

SAIS, VLS,
NP vyresnieji
bibliotekininkai

NP vyresnieji
bibliotekininkai
SAIS

2012

Direktorius,
Metodikos skyrius

2012

Direktorius, Metodikos
skyrius
Vyriausiasis
finansininkas

2012

40

2012

3

15

8

4
3
46
Nustatyta
tvarka

8
1

2

3

4
1.6.3. Patvirtinti bibliotekos padalinių, NP
darbuotojų 2013 m. metiniai veiklos planai
1.6.4. Parengtos ir patvirtintos bibliotekos
padalinių, NP darbuotojų 2011 m. veiklos
ataskaitos
1.6.5. Įgyvendinami kitų teisės aktų,
kontroliuojančių institucijų reikalavimai

___________________________

100 proc.

5
Ūkvedys

6
IV ketv.

100 proc.

I ketv.

Nustatyta
tvarka

2012

