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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas) 
 

Metinės veiklos 

užduotys / metinės 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas (toliau – 

vadovas) / savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo (toliau – institucijos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo) vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. Atlikti 

bibliotekos fondo 

dokumentų 

nurašymą. 

Bus atliktas 

bibliotekos 

fondo 

dokumentų 

nurašymas, 

atsisakant 

susidėvėjusių 

knygų ir 

netinkamų 

naudojimui 

fondo 

dokumentų. 

Direktoriaus įsakymu 

atnaujinta dokumentų nurašymo 

komisija. 

Leidinių nurašymas atliktas iki 

metinės inventorizacijos 

pradžios. 

Nereikalingi dokumentai 

perduoti sunaikinimui.  

Direktoriaus 

įsakymu atnaujinta 

dokumentų 

nurašymo komisija.  

100% atliktas 

pripažintų 

nereikalingais ir 

netinkamais 

naudojimui 

bibliotekos fondo 

dokumentų 

nurašymas. Atliktas 

dokumentų 

sunaikinimas. 



1.2. Parengti 

bibliotekos metinę 

ataskaitą. 

Bus parengta 

metinė 

ataskaita, 

leidžianti 

nustatyti 

bibliotekos 

fondų 

duomenų 

tikslumą. 

Per 2020 m. gruodžio mėn. 

parengta metinė bibliotekos 

ataskaita. 

Tiksli ataskaita pateikta viešajai 

bibliotekai dėl statistinių 

duomenų. 

 

Parengta metinė 

bibliotekos 

ataskaita. 

Metinė ataskaita 

pateikta viešajai 

bibliotekai. 

 

1.3. Vykdyti 

mokyklos veiklos 

viešinimą 

bibliotekoje. 

Visai 

mokyklos 

bendruomenei 

bibliotekoje 

viešai bus 

teikiama 

vizuali 

informacija 

apie mokyklos 

koncertinę ir 

projektinę 

veiklą. 

Rinkta ir viešinta informacija 

apie mokyklos veiklą visus 

metus. 

Rinkti ir viešinti straipsniai 

paskelbti spaudoje, internetinėje 

erdvėje. 

Informacija paskelbta 

bibliotekos stende. 

 

 

Visus metus rinkta 

ir viešinta 

informacija apie 

mokyklos 

koncertinę ir 

projektinę veiklą. 

Viešai pristatoma 

mokyklos 

koncertinė ir 

projektinė veikla. 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Atlikti esančios 

mokomosios literatūros 

analizę. 

Atlikus mokomosios 

literatūros analizę, bus 

parengtas planuojamos 

įsigyti mokomosios 

literatūros sąrašas, kuris 

numatys reikiamos įsigyti 

mokomosios literatūros 

ugdymo proceso 

gerinimui. 

Atliktas reikalingos 

mokomosios literatūros ir kitų 

leidinių pirkimas racionaliai 

panaudojant lėšas. 

Pagerintas ugdymo procesas. 

2.2. Vykdyti naujai gautų 

leidinių pristatymą bibliotekos  

lankytojams.   

Vykdant efektyvų 

bendradarbiavimą su 

bibliotekos lankytojais, 

bus organizuojami 

renginiai pristatant naujai 

gautus leidinius. 

Organizuoti naujai gautų 

leidinių pristatymai. 

Naujai gauti leidiniai prieinami 

bibliotekos lankytojams. 

 

2.3. Parengti bibliotekos 

stendą kompozitorių metinių 

paminėjimui.  

Parengtas stendas 

moksleiviams suteiks  

Surinkta informacija apie 

kompozitorių biografiją ir jų 

kūrybą. Parengtas stendas 



daugiau žinių apie 

kompozitorius ir jų 

kūrybą.  

naudojant įvairius 

informacinius šaltinius. 

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. Nedarbingumas. 

3.2. 

 


