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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. Atsižvelgiant į 

vykdomas 

daugiafunkcio centro 

veiklas,gerinti įstaigos 

materialinę bazę. 

1.3. 

1. Atnaujintos 

valgyklos 

gamybinės 

patalpos.  

 

1. Valgyklos gamybinėse patalpose 

įrengtos naujos plautuvės, nupirkti 

stalai (plovykloje bei gamybinėse 

patalpose), atliktas plovyklos ir 

sandelio kosmetinis remontas. 

1. Valgyklos 

gamybinėse 

patalpose įrengta 

naujos plautuvės  

daržovėms bei 

darbuotojų rankoms 

plauti. Plovykloje 

nupirktas naujas 

stalas su lentyna. 

Suremontuotos 

plovyklos bei 

sandėlio patalpos 

(sienos, lubos).  

2. Atnaujinta 

ikimokyklinio-

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

bazė.  

 

 1. Atliktas kosmetinis remontas 

grupės patalpose, įsigytos 

persirengimo spintelės. 

 

 

1.Dėl lėšų trūkumo 

bei darbuotojų ligos 

grupės patalpose 

pavyko tik sudėti 

langų ribotuvus. 

Vietoje spintelių 

vaikams persirengti 
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pritaikėme pakabas 

rūbinėje. Vaikų 

ugdymui įsigijome 

žaislų bei ugdomųjų 

priemonių.  

  

3.Papildyta  

Atvirų jaunimo 

erdvių bazė. 

1.Atvirų jaunimo erdvių poilsio 

kambaryje atliktas kosmetinis 

remontas, įsigyta jaunimo 

laisvalaikiui bei užimtumui 

reikalingų priemonių. 

1. Atvirųjų jaunimo 

erdvių poilsio 

kambaryje įsigijome 

televizorių, muzikinį 

centra su lazeriniu 

šviestuvu, virtuvinių 

spintelių. Remontas 

atliktas minimaliai 

dėl lėšų trūkumo bei 

darbuotojų ligos.  

1. 2.Plėsti atviro darbo 

su jaunimu veiklas 

Atvirose jaunimo 

erdvėse.    

1. . Parengtas ir 

patvirtintas bei 

su savivaldybės 

jaunimo reikalų 

koordinatore 

suderintas 

Atvirų jaunimo 

erdvių planas 

2019-2021 m., 

vykdoma aktyvi 

veikla.  

 

1.1. Per metus Atvirose jaunimo 

erdvėse apsilankys ne mažiau kaip 

75 unikalūs  jaunuoliai. 

1.2. Jaunimo veikloms vykdyti 

parengtas bei pateiktas finansavimui 

bent 1 projektas.  

 

 

1.Per metus Atvirose 

jaunimo erdvėse 

apsilankė 123 

unikalūs lankytojai.  

2. Jaunimo veikloms 

vykdyti parengti bei 

pateikti finansavimui 

3 projektai. 2 iš jų 

finansavimą gavo 

(bendra vertė 34608 

Eur), vienas 

projektas liko 

rezerve, nes įstaiga 

neturi jaunimo 

darbuotojo etato. 

Projekto lėšomis 

priimtas į darbą 

sporto 

organizatorius, tad 

padaugėjo veiklų 

jaunimui, padidėjo 

besilankančių 

veiklose skaičius.  

1.3. Pasiruošti įstaigos, 

kaip priimančios 

savanorius, 

akreditacijai.    

1. Akredituota 

savanorius 

priimanti 

įstaiga.  

 

 

1. Pateikta paraiška akreditacijai, 

įstaigoje per 2019 metus savanoriaus 

ne mažiau kaip 5 savanoriai. 

. 

 

 1. Parengta paraiška 

savanorius 

priimančios įstaigos 

akreditacijai. 2019 

m. įstaigoje 

savanoriavo 9 

savanorės: 

Deimantė, Gabija, 

Laura, Saulė, Toma 

– vaikų stovyklose, 

Irena, Danutė, 

Veronika, Ramunė – 

VDC.  
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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. Pasiruošti vaikų dienos centro 

akreditacijai.   

1. Parengti bei pateikti 

dokumentai akreditacijai.   

2. Akredituota vaikų dienos 

centro veikla.   

 

1. Parengti bei akreditacijai 

pateikti dokumentai.  

2. Akredituotas vaikų dienos 

centras, kurį lankys ne mažiau 

kaip 15 ugdytinių.  

2.2.Tobulinti centro darbuotojų bei 

savanorių kvalifikaciją.   

1. Visi (išskyrus 

aptarnaujantį personalą) 

įstaigos darbuotojai tobulins 

kvalifikaciją bei  įgis naujų 

žinių ir kompetencijų. 

 1.1. Per metus kiekvienas 

darbuotojas bent 3 dienas 

tobulins kvalifikaciją.  

 

2.3.Aktyviai dalyvauti projektinėse 

veiklose.  

1. Gavus finansavimą, 

užtikrinama jau esamų veiklų 

tęstinumas bei pradedamos 

naujos veiklos.   

1. Parengti ir pateikti 

finansavimui bent 4 projektai.  

2.4. Įstaigos įsivertinimo 

organizavimas bei rezultatų 

panaudojimas planavimui.  

1. Organizuojamas NVŠ 

veiklų įsivertinimas bei 

rezultatų analizė, pritaikymas 

tolimesnių veiklų planavime.  

 

1. Atliktas NVŠ įsivertinimas.  

 

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. Žmogiškųjų išteklių stoka.  

3.2. Finansinių išteklių stoka.  

 

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  

įvykdymo aprašymas 

Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas/biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 

užduotis/metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai – 4 ☐ 

4.2. Darbuotojas/biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines Gerai – 3 ☐ 
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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 

rodiklius 
Patenkinamai – 2 ☐ 

4.4. Darbuotojas/biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių 

veiklos užduočių/metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai – 1 ☐ 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

vertinimo kriterijai 

Pažymimas atitinkamas 

langelis:  

4 – labai gerai 

3 – gerai 

2 – patenkinamai 

1 – nepatenkinamai 

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis 

nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐  

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, 

atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ 

ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS 

FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ 

 

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

 

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui/biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją  
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  

 

6.1. 

6.2. 

 

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:  ________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

_______________________________________________ ___________ ______________ 

(vadovo/institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku/nesutinku: 

 ko nereikia, išbraukti) 

 

 

 

 

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka) 

________________________________________ ___________ ______________ 

(darbuotojo/biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku/nesutinku, pokalbyje 

dalyvavau/nedalyvavau:  

 ko nereikia, išbraukti) ko nereikia, išbraukti) 

 

_______________________________________________ ___________ ______________ 

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 
______________ 

 


