Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)
Direktorė Leonarda Vilčiauskienė
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)
VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2021 -01-___ Nr. Švenčionys
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)
Nustatyti rezultatų
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis
tiesioginis darbuotojo
vadovas (toliau –
Metinės veiklos
vadovas) / savininko
užduotys / metinės Siektini rezultatai
teises ir pareigas
užduotys
įgyvendinančios
institucijos vadovas ar
jo įgaliotas asmuo
(toliau – institucijos
vadovas ar jo įgaliotas
asmuo) vertins, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1. Užtikrinti
Apsaugotos
2020 sausio–kovo
darbuotojų ir
viešosios erdvės,
mėn. paruoštas
vartotojų saugumą
kuriose
įstatymų paketas ir
bei apsaugoti
eksponuojamos
supažindinti
viešosios
parodos ir lankosi
darbuotojai.
bibliotekos ir kūrėjų vartotojai, nuo
Sumontuotos keturios
turtą.
piktybiškų
vaizdo stebėjimo
lankytojų veiksmų, kameros, stebimose
sumontuotos
patalpose
vaizdo stebėjimo
pakabinti įspėjamieji
kameros
ženklai.
Abonemento
skyriuje,
Periodikos ir
Informacijos

Pasiekti rezultatai

2020 sausio–gegužės mėn.
paruoštas įstatymų paketas
„Dėl vaizdo stebėjimo įrangos
naudojimo ir vaizdo duomenų
tvarkymo tvarkos aprašas“
2020 gegužės 15 d. įsakymo
nr. : B5–15. Tuo pačiu
įsakymu atsakingu už vaizdo
stebėjimo duomenų tvarką
paskirtas viešosios bibliotekos
operatorius
–
kompiuterininkas.
Darbuotojai
pasirašytinai
supažindinti su taisyklėmis,
gauti darbuotojų sutikimai

skaityklose taip pat
koridoriuose.

1.2. Didinti
bibliotekos
patrauklumą ir
inovatyvumą,
teikiant naujas
paslaugas įdiegtas
naudojant
specialiuosius IT
paketus miestų ir
kaimų bibliotekų
filialuose ir
įgyvendinant
projektą
„Gyventojų
skatinimas išmaniai
naudotis internetu
atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos
infrastruktūroje“.

Teikti naujas
paslaugas
naudojant
specialiuosius IT
paketus, miestų ir
kaimų bibliotekų
filialuose.

2020 m. sausio–
rugsėjo
mėn.
apmokyti
trys
specialistai darbui su
spec. paketais. Iki
birželio
30
d.
Viešojoje bibliotekoje
sukurtos skaitmeninių
dirbtuvių paslaugos;
Vaikų
literatūros
skyriuje - inovatyvi
Robotikos užsiėmimų
paslauga.
Surengti keturias
parodas, po vieną kas
ketvirtį.

1.3. Plėsti
bendruomeninę

Suburti neformalūs
klubai, tenkinantys

2020 m. pirmą ketvirtį
išsiaiškinti

dirbti patalpose kuriose yra
vaizdo stebėjimo kameros.
Sumontuotos
vaizdo
stebėjimo
kameros:
Abonemento
skyriuje,
Periodikos ir Informacijos
skaityklose
taip
pat
koridoriuose,
stebimose
patalpose
pakabinti įspėjamieji ženklai.
2020 m. sausio–rugsėjo mėn.
apmokyti trys specialistai
darbui su spec. paketais.
Surengtos keturios parodos iš
IT gaminių: dvi Vaikų
literatūros skyriuje, ir po
vieną
Pabradės
ir
Švenčionėlių
miestų
bibliotekose.
Virtualios
parodos
paskelbtos
socialiniuose
tinkluose.
Viešojoje
bibliotekoje
sukurtos
skaitmeninių
dirbtuvių paslaugos: įrengtas
skaitmeninimo
įrenginys,
skenavimo
įrenginys
su
galimybe skenuoti iš foto
negatyvų ir filmo juostų;
rašalinis
spausdintuvas
nuotraukų
spausdinimui;
grafinė
planšetė
vaizdo
perkėlimui į skaitmeninę
erdvę;
Vaikų
literatūros
skyriuje sukurta inovatyvi
Robotikos
užsiėmimų
paslauga, naudojant VIPT
paketus:
Inžinierinis,
Kūrybinis,
Programavimo,
kuriuos sudaro: HD WEB
kamera,
mikrofonas
profesionaliam įgarsinimui,
360
laipsnių
vaizdo
transliavimo kamera, dronai,
3D spausdintuvai, Robotikos
konstruktorių rinkinys. Visa
įranga (ne karantino metu)
laisvai prieinama visiems
vartotojams.
2020 m. pirmą ketvirtį
išsiaiškinti bendruomenės

veiklą, buriant
bendruomenę į
neformalius klubus
pagal pomėgius.

bendruomenių
poreikius.

bendruomenės
pomėgiai ir poreikiai.
Balandžio – gruodžio
mėn. savivaldybės
viešosios bibliotekos
miestų ir kaimų
bibliotekose –
filialuose, suburti
mažiausiai trys
neformalūs klubai.

1.4.Sukurti
mobilias paslaugas
gyventojams
gyvenantiems nuo
rajono
centro
nutolusiose
teritorijose.

Kartu su
Savivaldybės
administracija, LR
Vidaus reikalų
ministerijai ir
kitiems ES
finansavimą
teikiantiems
fondams, pateikti
paraišką, naujų
paslaugų
sukūrimui,
skirtą vartotojams,
gyvenantiems
labiausiai
nutolusiose
savivaldybės
teritorijose.

2020 m. pateiktas
bendras Savivaldybės
ir Bibliotekos
projektas Bibliobusui
įsigyti. Projekto vertė
60 000 eur.

pomėgiai ir poreikiai.
Balandžio–spalio mėn.
savivaldybės viešosios
bibliotekos miestų ir kaimų
bibliotekose-filialuose suburti
keturi neformalūs klubai: 1.
Pabradės miesto bibliotekoje
„Pabradės auksarankės“; 2.
Švenčionėlių miesto
bibliotekoje „Skaitymo
bendraminčiai“ 3. Reškutėnų
kaimo bibliotekoje – filiale
diskusijų klubas
„Kompromisas“, 4. Vidutinės
kaimo bibliotekoje – filiale
moterų klubas „Smilga“. Dėl
pandemijos klubų nariai
bendrauja virtualiose erdvėse
Skype, Zoom platformose, FB
paskyroje, kuriose skelbia
pasigamintų rankdarbių
parodas, rekomenduoja
perskaitytas knygas, dalinasi
įžvalgomis.
2020 m. su bibliotekos turima
transporto priemone, mobilios
paslaugos buvo teikiamos
neveikiančiuose Kaltanėnų,
Sarių, Bačkininkų, Jakelių,
Mėžionėlių kaimų
bibliotekose. Viso 15
apsilankymų. Mobilaus
stacionaraus aptarnavimo
paslaugas gavo 140
bibliotekos skaitytojų. Sausio
mėn. išsiaiškinta kolegų iš
kitų savivaldybių, bibliobusų
įsigijimo patirtis. Padaryta
išvada, kad savivaldybių VB
bibliobusą gali įsigyti
dalyvaudamos bendruose
projektuose su savivaldybe ar
kitais partneriais. Vasario
mėn. apsvarstytos galimybės
su Savivaldybės Strateginio
planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja Vaida
Babrauskiene dėl bendro
Savivaldybės ir Bibliotekos
projekto Bibliobusui įsigyti.

1.5. Užtikrinti
tęstinumą projekto
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“
gyventojų
mokymus, siekiant
teikti informaciją
apie užimtumo ir
socialinės įtraukties
galimybes.

Tęsti projekto
„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“
gyventojų
mokymus.

2020 sausio–gruodžio
mėn. Savivaldybės
viešojoje bibliotekoje
ir miestų bei kaimų
filialuose sudarytos 9
pažengusiųjų grupės
ir apmokyta – 90
vartotojų. 5
pradedančiųjų grupės,
apmokyta – 50
vartotojų.

1.6. Pritraukti lėšų
iš projektinės
veiklos iki 20 000
eur.

Teikti projektus į
Kultūros tarybą, ES
komisijos atstovybę
ir kt.

Į numatytus fondus
pateikti keturi
projektai, kurių
bendras finansavimas
ne mažiau 20 000
eur.

Kadangi 2020 m. yra pateiktų
projektų užbaigimo metai, tai
finansavimas naujiems
projektams yra neskiriamas.
Ieškant galimybės įsigyti
bibliobusą ir Švenčionių
rajoną pristatant kaip
savivaldybę, kurioje gyvena
daug lenkų tautybės piliečių,
užmegzti ryšiai su Lenkijos
viešųjų bibliotekų asociacijos
viceprezidentu, Srem miesto
Heliodora Swięcickiego
viešosios bibliotekos
direktoriumi Ježy Kondras.
Tarp institucijų vyksta
dialogas bendradarbiavimo
klausimais.
2020 sausio–spalio mėn.
Savivaldybės viešoji
biblioteka ir miestų bei kaimų
filialai sėkmingai
įveikė projekto „Prisijungusi
Lietuva“ antrąjį etapą, pagal
kurį organizuoti gyventojų
mokymai kaip naudotis e.
paslaugomis ir apmokytos 29
pradedančiųjų ir 72
pažengusiųjų grupės. 2020 m.
Švenčionių rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka 55 proc. viršijo
numatytus gyventojų e.
raštingumo mokymų
rodiklius.
2020 m. sausio–gruodžio
mėn. pateikti penki projektai
į Kultūros
tarybą:
„Pažinimo
stovykl@2020“ – gautas
finansavimas; „Kaligrafijos
meno laboratorija“ (laukiama
atsakymo); „Švenčionių
krašto šviesuoliai”,
„Sakralinės muzikos ir
poezijos dialogas“, „Senosios
baltų kultūros pėdsakais pažintinės erdvės
bendruomenei“ – negautas
finansavimas. Visų pateiktų

projektų bendra suma 48000
Eur Įgyvendinami tęstiniai
projektai: „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje
infrastruktūroje“ ir projektas
„Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ . Šių projektų
2020 m.
finansuojamo turto įsigijimo
vertė – 43 471 Eur.
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų
metų užduotys

2.1. Užtikrinti rašytinio ir
vizualaus paveldo
skaitmeninimą bei
skaitmeninės informacijos
prieinamumą visiems
vartotojams Lietuvoje ir
užsienyje.
2.2. Didinti bibliotekos
patrauklumą ir
prieinamumą, teikiant
paslaugas socialiai
jautrioms visuomenės
grupėms.

Siektini rezultatai

Atrinkta ir suskaitmeninta
bibliotekoje esanti rašytinio ir
vizualaus paveldo medžiaga ir
viešinama bibliotekos svetainėje
www,svencioniuvb.lt
Teikiama nauja paslauga –
autizmo
spektro
sutrikimų
turintiems
vaikams.Visuomenė
informuojama
apie
Autizmo
spektro (ASS) negalią turinčius
lankytojus. Gyventojai skatinami
ugdyti toleranciją bei gebėjimą
priimti vieniems kitus, nepaisant
mūsų skirtumų ir įvairumo.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas /
institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
2021 m. suskaitmeninta 1945–
1990 m. rajono periodinė
spauda.

2021
m. Vaikų
literatūros
skyrius
dalyvauja
projekte
„Biblioteka visiems“ – autizmui
draugiškos Lietuvos viešosios
bibliotekos“.
Sausio–vasario
mėn. pritaikyta vaikų literatūros
skyriaus infrastruktūra, sausio–
rugsėjo
mėn.
darbuotojų
kompetencijų ugdymas, sausio–
rugsėjo mėn. kuriamos naujos
paslaugos Autizmo spektro
(ASS)
negalią
turintiems
lankytojams. 2021 m. apie
vykdomą projektą patalpinta
informacija ir paviešinti trys
straipsniai Viešosios bibliotekos

2.3. Didinti kokybiškų
paslaugų įvairovę ir
pasiekiamumą visoms
visuomenės grupėms.

,Pristatytos
prenumeruojamos
Lietuvos ir užsienio duomenų
bazės.
Gyventojai
skatinami
naudotis integraliomis virtualių
paslaugų platformomis

2.4. Didinti bibliotekos
veiklų matomumą ir
skatinti gyventojų
dalyvavimą jose.

Veiklos skelbiamos virtualiose
erdvėse - Viešosios bibliotekos ir
filialų FB paskyrose ir svetainėje
www.svencioniuvb.lt

2.5. Užbaigti projektą
„Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ gyventojų
mokymus, siekiant teikti
informaciją apie užimtumo
ir socialinės įtraukties
galimybes.
2.6. Pritraukti lėšų iš
projektinės veiklos iki
20 000 eur.

Užbaigtas projektas „Prisijungusi
Lietuva:
efektyvi,
saugi
ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“. Baigti gyventojų
mokymai
bei
bibliotekų
infrastruktūros gerinimas.

Pateikti projektai į Kultūros tarybą,
ES komisijos atstovybę ir kt.
paramos fondus.

svetainėje.
2020 m. pirmą pusmetį
pristatyta integralių bazių LIBIS
(Lietuvos integrali bibliotekų
informacinė sistema) ir NBDB
(nacionalinės bibliografijos
duomenų bankas) galimybės ir
nauda. Antrą pusmetį pristatytos
Lietuvos kultūros ministerijos
lėšomis užprenumeruotas
Lietuvos ir užsienio duomenų
bazės:
• EBSCO Publishing
Elektroninė visatekstė serijinių
ir kitų leidinių straipsnių
duomenų bazė.
• Naxos Music Library
Muzikinė duomenų bazė.
• Infolex Teisinės informacijos
paieškos sistema, kurioje
pateikiami teisės aktai ir teismų
praktika.
2021 m. Socialiniuose tinkluose
paskelbti: naujų knygų
pristatymai – 5, edukacijos – 4,
parodos – 5, konkursai ir
viktorinos – 4.
2021m. sausio–liepos mėn.
Savivaldybės viešojoje
bibliotekoje ir miestų bei kaimų
filialuose sudarytos
e.raštingumo grupės: 5
pradedančiųjų ir 4 pažengusiųjų.
Atnaujinta infrastruktūra
dviejuose kaimo bibliotekų
filialuose.
Į numatytus paramos fondus
pateikti keturi projektai, kurių
bendras finansavimas ne
mažiau 20 000 Eur.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų
užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių
įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. Žemas gyventojų aktyvumo lygis
3.2. Negautas finansavimas iš pateiktų Projektų

3.3. Žmogiškasis faktorius
3.4 Nenugalima jėga ( force majeure)

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas
Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių
Pažymimas atitinkamas
įvykdymo aprašymas
langelis
4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos
užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
Labai gerai – 4 ☐
rodiklius
4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines
Gerai – 3 ☐
veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias
metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo
Patenkinamai – 2 ☐
rodiklius
Nepatenkinamai – 1
4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos
užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius
☐
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
Pažymimas
atitinkamas langelis:
Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
4 – labai gerai
vertinimo kriterijai
3 – gerai
2 – patenkinamai
1 – nepatenkinamai
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
tvarkos, tinkamu būdu
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
strateginius įstaigos tikslus
Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
funkcijas ir siekiant rezultatų
PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ ATLIKTI
PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
VERTINIMŲ VIDURKĮ
6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)
6.1. Kelti kvalifikaciją bendrųjų kompetencijų srityje
6.2. Kelti kvalifikaciją kritinio mąstymo srityje
III SKYRIUS

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Bendras veiklos vertinimas
Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir
gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį
Vertinimas

Nepatenkinamai – ☐

Patenkinamai – ☐

Gerai – ☐

Labai gerai – ☐

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: darbuotojo metinė veikla vertinama
siūlau skirti kintamąją dalį –____________procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.
Švenčionių savivaldybės meras_______________________
(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

,

___________ Rimantas Klipčius
(parašas)
(vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)
Švenčionių r. sav. Viešosios bibliotekos direktorė
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)

Su
veiklos
vertinimo
dalyvavau / nedalyvavau:
(ko nereikia, išbraukti)

išvada

ir

siūlymais

__RJPS_ŠvenčioniųVB padalinio pirmininkė
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)

___________
Leonarda Vilčiauskienė
(parašas)
(vardas ir pavardė)

susipažinau

(parašas)

ir
sutinku
/
nesutinku,
(ko nereikia, išbraukti)

pokalbyje

Laima Strakšienė
(vardas ir pavardė)

