
 

2020 m. veiklos užduotys 

1. Užduotis: Organizuoti projektų „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 

(toliau – projektai) 2020 m. veiklas ir priemones, numatytas bendradarbiavimo 

sutartyje, pasirašytoje tarp Kelmės rajono savivaldybės ir Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – įgyvendintos bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos 

tarp Kelmės rajono savivaldybės ir nacionalinės bibliotekos, nuostatos ir 

prisidėta prie projekto tikslo. Vertinimo rodiklis – iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

organizuoti veiklas ir įgyvendinti priemones, numatytas bendradarbiavimo 

sutartyje, 100 proc. 

Pasiekti rezultatai: Įgyvendinti pagal sutartį prisiimti įsipareigojimai ir organizuotos visos 

numatytos priemonės: pagal projekto grafiką paruoštos bibliotekų patalpos, 

atnaujinta ir naujiems pajėgumams pritaikyta interneto infrastruktūra, priimta 

ir bibliotekos VIPT pajungta kompiuterinė bei kita technika, darbuotojai 

aprūpinti naujais kompiuteriais, apmokyti darbui su nauja įranga, pasirašytos 

sutartys su tiekėjais dėl spartesnės greitaveikos interneto ryšio, 3 padaliniuose 

atnaujinti VIPT baldai. Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymuose 

(pradedančiųjų ir pažengusiųjų) apmokyta 1280, iš jų 330 nuotoliniuose 

mokymuose (projekto planas 1050). 

2. Užduotis: Suorganizuoti literatūrinių premijų įteikimo renginius. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – pratęsta literatūrinių premijų  įteikimo tradicija, pagerbti 

jų laureatai. Vertinimo rodiklis – iki 2020 m. birželio 30 d. suorganizuoti 

literatūrinių premijų įteikimo renginius. 

Pasiekti rezultatai: Suorganizuotos priemonės ir 2020 m. rugsėjo 17 d. renginys, kurio metu buvo 

įteikta 46-oji Žemaitės literatūrinė premija. Renginio data pakeista atsižvelgus 

į ribojimus pandemijos metu. 

3. Užduotis: Suorganizuoti skaitmeninio leidinio darbiniu pavadinimu „Kelmės kraštas 

mini Nepriklausomybės šimtmetį“ parengimą. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – užfiksuota Lietuvos valstybės 100-mečio paminėjimo 

akimirkų ir paminėjimo veiklų  savivaldybėje istorija. Vertinimo rodiklis – iki 

2020 m. birželio 30 d. parengtas skaitmeninis leidinys darbiniu pavadinimu 

„Kelmės kraštas mini Nepriklausomybės šimtmetį“. 

Pasiekti rezultatai: Skaitmeninis 68 psl. leidinys „Kelmės kraštas mini Nepriklausomybės 

šimtmetį“ parengtas iki 2020 m. birželio 30 d., paviešintas medijose 2020 m. 

spalio mėnesį. 

4. Užduotis: Prisijungti prie regiono bibliotekos inicijuotos kraštotyros ekspedicijos „Kur 

liūdi kryžiai pakelėm“ ir organizuoti informacijos apie mažosios sakralinės 

architektūros paveldo (kryžių) surinkimą. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – užfiksuota ir išsaugota Kelmės krašto informacija apie 

mažosios sakralinės architektūros objektus patalpinta e. paveldas. Vertinimo 

rodiklis – iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagal nustatytą metodiką aprašyti rajone 

esantys kryždirbystės objektai, informacija parengta viešinimui 

www.epaveldas.lt. 

Pasiekti rezultatai: Darbuotojams ir partneriams organizuoti mokymai ekspedicijos veiklų 

įgyvendinimo klausimais, organizuotas kraštotyros medžiagos rinkimas. Iki 

2020 m. lapkričio pabaigos buvo parengtas 608 psl. apimties kraštotyros 

darbas „Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ IV 

medžiaga“. Leidinio 2 egz. saugomi bibliotekoje. Ta pati medžiaga bus 

paviešinta www.epaveldas.lt. Į ekspedicijos priemones taip pat buvo įtraukti 

Kražių M. K. Sarbievijaus KC darbuotojai ir Kelmės „Kražantės“ 

progimnazijos mokiniai. 

 


