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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZALTATAI
Pagrindiniai pra6jusirt kalendoriniq netq veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas)

1.

Nust tlti rezultaq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliri, kuriais
Metinds veiklos
uiduotys / metin6s
uiduotys

1.1.

Inicijuoti veiklas

kraSto atminties
iSsaugojimui

-

Siektini
rezultatai

Suorganizuoti

aktualls
susitikimai,

vakarai

vadovaudamasis tiesioginis
darbuotojo vadovas (toliau
vadovas) / savininko teises ir
pareigas igyvendinaniios
institucijos vadovas ar jo igaliotas
asmuo (toliau - institucijos vadovas
ar jo igaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos uzduotys iwkdytos)
1. Suorganizuota ne maiiau kaip
trys renginiai su skirtingq profesijq
kra3tiediais, vienas i5 jq Jurbarko

su

krasto Sventes metu.

Spalio m6n.

Pasiekti rezultatai

1. Jurbarko kra5to
Sventes metu

suorganizuota
kra5tiediq sueiga,

ivykdla ivyko

susitikimai

kra5tiediais.

2.

Bibliotekos

,,Kraitotyros konferencija".

su kraitiediai s.

3.

2. Parengti

filialai parengd

Inicijuotos veiklos Varlaukio
geleZinkelio stoties istorijos

metraidius,

iamZinimui

nuostatai Jurbarko
rajono kra5totyros

skyriai

ir

juos

pristatd
kraStotyros

konferencijai,
skirtai Tautodailds

konferencijoje,
saugoma

metams,
suorganizuota
paroda, surinkti

medZiaga apie

rajono kraitotyros

Jurbarko

darbai.

kraito istorij4

3. Vyko susitikimai

Kaupiama ir

su LybiSkiq
bibliotekos
lankytojais
geleZinkelio stoties

iveiklinimo vizijai
sukurti ir pagal tai
pateikta projektind
paraiSka.

ldiegta
Lietuvos
integrali
bibliotekq
informacijos

I5pl€sta bibliotekos

sistema

(Lr,Rrs)
filialuose,
1.2. Gerinti
bibliotekos filialg
veiklos kokybg

I5plesta bibliotekos

ivestas

automatizuotas

vartotojrl
aptarnavimas,

uZtikrinant
kokybiSkesni

Lietuvos
integralios bibliotekq informacines
sistemos Skaityojq aptarnavimo
posisteme ne maLiau kaip
keruriuose: ArmeniSkiq, Juodaidiq,
Lybiskiq, Si.kaie iq ir Kartupiq
filialuose

vartotojq

Lietuvos integralios
bibliotekq
informacin6s
sistemos Skaitytojq
aptarnavimo
posistem6:

LybiSkiq, Kartupiq,

zrndalcltl,
ArmeniSkiq ir
Rotuliq filialuose,
taip uilikinant
kokybiSkesni

aptamavim4 ir
nuotoling
priei94

vartotojrl
aptamavim4.

platesniam

swentoiu ratui
1. 2020 m. rugsejo
4-5 dienomis iryko
XIX-asis
ZemartUos

bibliotekininkq

Suorganizuota
s

kult[rinis-

suvaZiavimas

patyriminis
renginys pagal

,,Bibliotekq

spiedius

kurio

numatyta
program4,
tgsiamos

regionq bibliotekq

dalintis gerqla
patirtimi tarp
ir

Zemaitijos
s4skrydZio

Skatinti
tarpbibliotekinius
1.3.

mainus

2020",
tikslas

i5 anksto

tradicijos

1. Suorganizuotas

ir

uZtikintos
:4lygos
Siauliq, TelSiq,
Klaipddos,
Tauragds

XIX Zemaitijos

bibliotekininkq s4skrydis, sutelkiant
ne maZiau kaip 2 partnerius.
2. S4skrydyje dalyvavo ne maZiau
100 dallviq

ir

Kauno
apskridiq

vielqjq
bibliotekq
bibliotekininka

plesti

bendradarbiavimA,
skatinti bendryst6s

jausmq,

kelti
bibliotekq
darbuotojq
motyvacij4,
atkreipti demesi !
regionq bibliotekq
vaidmeni 5iq dienq
kontekste.
Organizacineje

grupeje

ms dalyvauti

keturios

tradiciniame
renginyje

Raudones

kult[ros

dirbo
rajono

istaigos,

seniflnija.

2. SuvaZiavime
dalyvavo 120
dalwiu.
1.4.

Projekto

platforrna'3 (kodas

metu

Koordinuoti
projekte ,,f,dukacijrg
Nr. 08,6.l-ESFA-T927-01-0057)

igyvendinimo

irengta
edukacijq

bus

L Projekto igyvendinimo metu
irengta edukacijq platlorma, kurioje
vyks ivairios veiklos.
2.UZ projekto l€Sas isigyta visa
biitina jranga, baldai bei priemonds,

1 . frengta edukacijq
platforma, kurioje
vyko darbas su 3D

spausdintuvu,

robotikos

reikalingos

platforma,

kurioje

vyks

veiklq

rykdymo

uitikrinimui.

3.Projekto ig'vendinimo

vaikams,

metu

paaugliams ir veiklose dalyvaus ne maZiau kaip

jq

Seimos

nariams skirti
uisiemimai:
darbas su 3D
spausdintuvu,

robotikos
mokyklel6,
dronq valdymo
mokymai.
Edukacijq
platformoje
Projekto

da$iai

Ziiires

filmus

per

interaktyvq

ekran4,

Zais

ivairius
lavinamuosius
iaidimus,
vykdys kitas
ig[dZius
formuojandias

veiklas.

200 vartotojq, kurie

naudosis

informacinemis technologijoms.
4.10 proc. padidejgs lankytojrl
skaidius-

mokykl6l6, dronq
valdymo mokynai.
2. I5 projekto l63q
isiryta interaktyvus
ekranas, priemones

darbui su 3D
spausdintuvu,
mokymams su 3D

akiniais, veikloms

pritaikyti baldai.
3. Projekto metu
organizuota 34
uZsiemimai, juose
dalyvavo 60

unikaliq tikslines
grupes dalyviq,
kurie pasikartojo
skirtingose
veiklose. Siuo
projektu buvo
siekiama pritraukti

jaunim4 i

bibliotekg
padidinti
apsilankymq
skaidiq.

Patogiam

4.20 proc.

veiklq
pritailrytos
bibliotekos

padiddjgs lankytojq
skaidius Vaikq
literatflros skl,riaus

patalpos

Zaislotekoj e.

vykdymui

bus

irengiant
stumdomq

pertvarq

tarp

patalpu,

pakeidiant
susiddv6jusi4

grindq

dang4.

Projekto
l6Somis

planuojama

isig'ti
biitiniausi4

irang4, baldus
bei priemones,
reikalingas

veiklq
vykdymo
uitikrinimui.
Pagerinta

bibliotekos
teikiamq
paslaugq

kokybe

teoriniu

ir

praktiniq iiniq
technologiiq
valdymo

srityje
paskatins

lankytojq

2.5. Koordinuoti

projeli q ,,Gyvenloj rl
skrtinimas ilmaniai
nrudotis internetu

skaidiaus
ausima.
Pagerinta
paslaugq

1. Afiaujinta

ne maiiau

kaip

deSirnties fi lia\ infrastrukt[ra.

1.

Atnaujinta
kompiuterine

2. Apmokyti ne maiiau kaip 300
vartotojq naudotis informacindmis

technika

atnaujintoj e vieSosios
interneto prieigos

kokybd,
sukuriant
visoms
gyventojq

technologiioms.

2,

infrastruktlroje"

grupCms

skaidius.

prieinamq
atnaujint4

vielosios
intcrneto
prieigos
infrastrukt[ra

3. 10 proc.

padidejgs lankytojq

9

filialuose.

lvykdyta ll8

kompiuterinio

raitingumo

mokymq,

i5

viso

899 dalyviq.

3.

15

proc.

padidejgs lankytojq
skaidius.

