
 

 

2019 m. veiklos užduotys 

 

1. Užduotis: Suorganizuoti įstaigai numatytas  Lietuvos valstybės 100-mečio paminėjimo 

priemones. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – užfiksuotos, susistemintos ir suorganizuotos Lietuvos 

valstybės 100-mečio paminėjimo plane numatytos priemonės. Vertinimo 

rodiklis – iki 2019 m. gruodžio 30 d. surinkti ir susisteminti medžiagą  

metraščiui „Kelmės kraštas mini Nepriklausomybės šimtmetį“. 

Pasiekti rezultatai: Iki 2019 m. gruodžio 30 d. informacija bei fotografuota medžiaga surinkta ir 

susisteminta pagal plano priemones ir neplanines, 100-čiui paminėti skirtas 

priemones, skaitmeniniame formate. 

2. Užduotis: Surengti iškilmingą R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimą. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – pratęsta literatūrinių premijų  įteikimo tradicija, pagerbti 

jų laureatai. Vertinimo rodiklis – iki 2019 m. gegužės 20 d. suorganizuoti 

R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo renginius. 

Pasiekti rezultatai: Pratęsiant literatūrinių premijų įteikimo tradiciją, pagerbiant jų laureatus iki 

2019 m. gegužės 16 d. buvo suorganizuota R. Biržinytės literatūrinės premijos 

įteikimo šventė ir Tradicinis poezijos pavasarėlis, taip pat parengtas ir 

skaitymų dalyviams įteiktas kompiuterinis leidinys „Poezijos pavasarėlis 

2018“, surinkta medžiaga kompiuteriniam leidiniui „Poezijos pavasarėlis 

2019“. 

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

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 2019 

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 2019 m. gruodžio 30 d. 

100 proc. organizuoti veiklas ir įgyvendinti priemones, numatytas 

bendradarbiavimo sutartyje. 

Pasiekti rezultatai: Iki 2019 m. gruodžio 30 d. įvykdytos visos numatytos priemonės ir veiklos 

(atnaujinta VIPT įranga, baldai, elektros instaliacija 4 bibliotekose, pagal 

projekto veiklų planą pasiruošta įrangos atnaujinimui 2020 m..; kompiuterinio 

raštingumo mokymuose apmokyta gyventojų daugiau nei planuota (įvykdyta 

119 proc.). 

4. Užduotis: Organizuoti įstaigos  mokamų paslaugų sąrašo atnaujinimą. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Siektinas rezultatas – atnaujintas ir papildytas naujomis paslaugomis įstaigos 

mokamų paslaugų sąrašas. Vertinimo rodiklis – iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

peržiūrėti įstaigos mokamų paslaugų sąrašą ir pateikti pasiūlymus dėl jo 

papildymo naujomis mokamomis paslaugomis, pateikiant duomenis ir 

motyvus, reikalingus sprendimo projektui parengti ir sprendimui priimti. 

Pasiekti rezultatai: Iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. peržiūrėtas, išanalizuotos naujų paslaugų teikimo 

galimybės. Atsižvelgus į įstaigos pateiktus duomenis, motyvus ir galimybes, 

Tarybos sprendimu patvirtintas naujas mokamų paslaugų sąrašas, kuris 

įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. 

 



 


