VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS
EITARO KAZIMIERO KRUPOVIČIAUS
2019-ŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

Eil.
Nr.

Užduotys

1.

Užtikrinti stabilų ir
racionalų įstaigos
finansinės ir ūkinės
veiklos vykdymą

2.

Tobulinti įstaigos
veiklą

3.

Siekti papildomų
finansavimo šaltinių
pritraukimo

4.

Įstaigos
modernizavimo
projektų valdymas

Siektini rezultatai

Racionaliai ir tikslingai
panaudoti įstaigai skirtus
asignavimus.
Parengti 2020 m. įstaigos
biudžeto projektą.
Įgyvendinti skaitymo
skatinimo, edukacinius,
leidybos ir kt. projektus
įvairioms miesto gyventojų
socialinėms ir amžiaus
grupėms.
Pritraukti papildomą
finansavimą įstaigos veiklai

Įgyvendinti projektą
„Kultūros įstaigų
infrastruktūros
modernizavimas Varėnos
mieste“.
Įgyvendinti projektą „Paslaugų
teikimo ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Varėnos
rajono savivaldybėje“(
Bibliobuso įsigijimas ir jo
teikiamos paslaugos rajono
gyventojams);
Įgyvendinti projektą su Ožyš
miestu (Lenkija) „Daryk su
džiaugsmu“.
Įgyvendinti projektą kartu su
M . Mažvydo biblioteka

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins
ar nustatytos užduotys yra
įvykdytos)
Teigiamas metų balansas, lėšos 100
proc. panaudotos pagal paskirtį.
IV ketvirtį parengtas įstaigos
biudžeto projektas ir pateiktas
Finansų ir investicijų skyriui.
I-IV ketvirtį įgyvendinti ne mažiau
kaip 16 veiklos projektų.

Ne mažiau kaip 10 proc. visų
veiklai numatytų lėšų gauta iš
papildomų šaltinių (teikiamų
mokamų paslaugų, projektų,
trumpalaikės turto nuomos ir kt.).
Parengti ir pateikti vertinimui 7
kultūrinius projektus.
2019 m. baigti su projekto
įgyvendinimu susijusias veiklas.

2019 m. baigti su projekto
įgyvendinimu susijusias veiklas.

2019 m. I ketvirtį pradėtas
įgyvendintas projektas.
2019 m. I ketvirtį pradėtas
įgyvendinti projektas.

„Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje infrastruktūroje.“

5.

6.

Gerinti įstaigos
teikiamų paslaugų
prieinamumą ir sąlygas
bibliotekos ir jos
struktūrinių padalinių
lankytojams
Planuoti įstaigos
veiklą, nustatyti
veiklos prioritetus

Pagerinti darbo sąlygas
Panaros, Pilvingio, Krivilių
bibliotekose.

III-IV ketvirtį sutvarkyti elektros
instaliaciją Pilvingio, Panaros
bibliotekose, įrengti šilumos siurblį
Pilvingio bibliotekoje, atlikti dalinį
remontą Krivilių bibliotekoje.

Parengti įstaigos 2019-2020 m.
veiklos, renginių ir kitus su
įstaigos veikla susijusius
planus, ištisus metus analizuoti
jų įgyvendinimo ypatumus,
teikti ataskaitas.

I-IV ketvirtį parengta 5 planai,
pateiktos 4 ataskaitos.

