
 
2021 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) 2021 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 – organizuoti veiklas ir įgyvendinti priemones, numatytas 

bendradarbiavimo sutartyjentos bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos tarp Kelmės 

rajono savivaldybės ir nacionalinės bibliotekos, nuostatos ir prisidėta prie projekto 

tikslo. Vertinimo rodiklis – iki 2021 m. gruodžio 31 d. organizuotos veiklos ir 

įgyvendintos priemones, numatytos bendradarbiavimo sutartyje, 100 proc. 

Pasiekti rezultatai: Nustatytais terminais organizuotos šios projektų priemonės: perimtas ir apskaitytas I-

ojo etapo materialusis ir nematerialusis turtas (kompiuterinė ir programinė įranga bei 

kita inovatyvi technika), darbuotojams suteiktos naudojimosi nauja technika žinios, 

galimybė konsultuotis, priimta ir sukomplektuota II-ojo ir III-ojo etapų įranga 

(laukiama oficialaus perdavimo), 4 VIPT atnaujina elektros ir interneto ryšio 

infrastruktūra, organizuotas atnaujintos VIPT įrangos perkėlimas iš uždarytų 

bibliotekų, papildant ja kitus bibliotekos VIPT. Atnaujintuose VIPT organizuoti 

gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai 23 grupėse (2021 m. įsipareigojimas  

įvykdytas 140,6 proc.). 

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 2021 m. birželio 30 d. suorganizuoti literatūrinių 

premijų įteikimo renginiai. 

Pasiekti rezultatai: Nustatytais terminais organizuota 24-oji Reginos Biržinytės literatūrinės premijos 

įteikimo šventė bei ją lydintis renginys – dėl pandemijos virtualus – tradicinis 

poezijos pavasarėlis. 

3. Užduotis: Organizuoti Kelmės krašto kultūros ir istorijos almanacho leidybą. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Išleistas pirmasis Kelmės krašto kultūrinę tapatybę ir istorinę atmintį atskleidžiančio 

Kelmės krašto kultūros ir istorijos almanacho numeris. Vertinimo rodiklis – iki 2021 

m. gruodžio 31 d. išleistas pirmasis leidinio numeris. 

Pasiekti rezultatai: Organizuota Kelmės krašto kultūros ir istorijos almanacho leidyba: 2021 m. gruodžio 

mėnesį išleistas ir 2021 m. gruodžio 21 d. visuomenei pristatytas pirmasis žurnalo 

„Sietuvos“ numeris. Taip pat nacionalinėje bibliotekoje registruota ir skaitmeninė šio 

žurnalo versija, kuri patalpinta adresu: www.kelmeszemaitesvb.lt. 

4. Užduotis: Organizuoti įstaigos vidaus kontrolės priemonių tobulinimą. 

Siektini rezultatai ir 

vertinimo rodikliai: 

Sukurta efektyvi vidaus kontrolės sistema. Vertinimo rodiklis – iki 2021 m. kovo 31 

d. peržiūrėti, atnaujinti ir (ar) naujai priimti vidaus teisės aktai, reikalingi vidaus 

kontrolės politikai įgyvendinti, parengta vidaus kontrolės politika. 

Pasiekti rezultatai: Nustatytais terminais buvo organizuotos šios priemonės: patvirtintas Vidaus kontrolės 

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas, parengti ir priimti kiti vidaus kontrolės 

politikai įgyvendinti skirti teisės aktai (paskirti asmenys, atsakingi už privačių 

interesų deklaravimo kontrolę, elektros ūkį, viešųjų pirkimų organizatoriai,  atnaujinti 

padalinių ir skyrių nuostatai, pareigybių aprašymai, patvirtinti metiniai veiklos, 

korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų ir kiti planai, atnaujintas pareigų, kurias 

einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas, sudaryta nauja 

dokumentų ekspertų komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas, patvirtinta laikina 

lankytojų aptarnavimo tvarka, interneto svetainės privatumo politika bei kiti teisės 

aktai). 
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