
 

 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

priedas 
 

 

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

 

DIREKTORĖS VITOS BARIŠAUSKIENĖS  

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

2022 m. sausio    d.   Nr.  

Varėna 

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 

2.1. Plėsti 

neformaliojo ugdymo 

programų pasiūlą. 

2.1. Parengta bei 

paviešinta bent 

viena neformaliojo 

ugdymo programa. 

2.1. Įgyvendinama bent viena 

nauja neformaliojo ugdymo 

programa vaikams. 

2021 m. Liškiavos 

daugiafunkcis 

centras įgyvendino 

naują NVŠ 

programą „Praeities 

takais“. Vienas iš 

ryškesnių 

programos metu 

atliktų darbų – 

buvusių 

„Užnemunės“ 

mokyklų 

„inventorizacija“. 

Užsiėmimų metu 

šnekinome 

aplinkinių kaimų 

žmones apie jų 

kaimuose veikusias 

mokyklas, 

gyventojų leidimu 

jas fotografavome. 

Darbą tęsime ir 

2022 metais. 
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Vienas iš 

numatomų 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatų – paruošta 

nuotraukų, kur 

buvo senosios 

mokyklos, paroda.  

Taip pat toliau 

vykdėme 

edukacijas: „Duos 

karvutė balto 

pieno“, „Bitės 

liemuo, lino 

gelmuo“, 

„Velykinis 

margutis“, 

„Piešmas ant 

vandens“, 

„Piešimas spalvotu 

smėliu“ . Visos 

programos buvo 

viešinamos centro 

interneto 

svetainėje, soc. 

Tinkle 

https://www.facebo

ok.com/.  

2.2. Turimų patalpų 

pritaikymas 

neformalaus ugdymo 

programų vykdymui.   

2.2. Vienoje iš 

turimų erdvių 

įrengta krašto 

tradicijas bei buitį 

atspindinti erdvė, 

kurioje vyks 

neformaliojo 

ugdymo veiklos.  

2.2. Neformaliam ugdymui 

(tradiciniams amatms) vykdyti 

pritaikyta bent 1 erdvė.  

Vienoje iš buvusių 

klasių įrenkta 

krašto tradicijas bei 

buitį atspindinti 

erdvė. Klasėje 

atlikome kosmetinį 

remontą (išdažytos 

grindys, sienos, 

langai, pakeitas 

apšvietimas irk t.), 

papildėme senovės 

buitį atspindinčiais 

rakandais, baldais: 

sena medinė lova, 

audimo staklės, 

medinė lovytė ir 

lopšys, suolas, 

stalas, sviesto 

mušimo “boikutės” 

irk t. Šioje 

patalpoje vyksta 

žvakių liejimo, 

sviesto mušimo, 

audimo  ir kitos 

edukacijos.  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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2.3. Užtikrinti jaukias, 

higienos reikalavimus 

atitinkančias sąlygas  

bei turtinti turimą 

jaunimo erdvių bazę. 

2.3.Atnaujinta 

jaunimo erdvių 

patalpa (klasė), 

atnaujintas 

inventorius.  

2.3. Turimose jaunimo erdvių 

patalpose pakeisti 3 langai, 

įsigytos žaliuzės.  

Jaunimo erdvių 

patalpoje, siekiant 

užtikrinti saugias, 

jaukias ir higienos 

sąlygas 

atitinkančias 

sąlygas, pakeisti 3 

langai, 

sumontuotos 

žaliuzės. Pakeitus 

langus, klasė tapo 

jaukesnė, šiltesnė. 

Žaliuzės – storesnio 

audinio, 

nepraleidžiančios 

šviesos, tad klasė 

patrauklesnė 

jaunimui 

(organizuojamos 

vakaronės, filmų 

peržiūra), vasarą 

taps vėsesnė (langai 

į pietų pusę), vyks 

įvairios edukacijos.  

2.4. Veiklų gerinimui 

bei įvairinimui, nuolat 

ieškoti įvairių 

finansavimo 

galimybių, šaltinių. 

2.4. Teikti paraiškas 

įvairių projektų 

(rajono, 

nacionaliniams) 

konkursams, ieškoti 

papildomų 

finansavimo 

šaltinių.  

2.4.Parengti ir pateikti 

finansavimui bent 3 

projektai. 

2022 m. parengti 

bei pateikti šie 

projektai: 

„Gyvenkime 

sveikiau 2021“ – 

gautas 

finansavimas 526 

Eur; vaikų vasaros 

tovyklų programa 

„Metų ratas“ – 

gautas 

finansavimas – 

4496,80 Eur 

(ŠMPF lėšos) ir 

4034,20 Eur (tėvų 

lėšos); "Sportas ir 

sveika gyvensena - 

visiems" – projekto 

vertė  - 65432,83 

Eur. Taip pat 

vykdėme trejų metų 

trukmės projektą 

„Sportuoti – sveika, 

naudinga ir įdomu“ 

(2021 m. 

panaudojome 

9886,09 Eur 

projekto lėšų. 

Toliau tęsėme 
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vaikų dienos centro 

veiklas. Veiklos 

buvo 

finansuojamos VB 

(7200 Eur),  

Varėnos r. 

savivaldybės 

biudžeto (8552,50 

Eur), Druskininkų 

savivaldybės (550 

Eur). Norėdami 

didinti 

žmogiškuosius 

įstaigos resursus 

bei suteikti 

galimybę jauniems 

žmonėms įgyti 

papildomų 

kompetencijų ir 

galimybių, 

pateikėme paraišką 

savanorius 

priimančios įstaigos 

akreditacijai . Šiuo 

metu esame 

akredituota 

savanorius riimanti 

įstaiga.   

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) 

1. Siekiant aktyvaus bendruomenės 

įtraukimo, aiškinantis 

bendruomeniečių poreikius, 

inicijuoti dalykinius susitikimus su 

bendruomenėje veikiančių įstaigų 

vadovais, bendruomenės lyderiais.  

1. Žinant bendruomenės 

lūkesčius ir poreikius, 

galimybes, centras teiks 

bendruomenės nariams 

aktualias paslaugas.   

1. Organizuoti bent 4 dalykiniai 

susitikimai su bendruomenėje 

veikiančių įstaigų vadovais, 

bendruomenės lyderiais. 

2. Ieškoti savanorių daugumai 

įstaigoje vykdomų veiklų (sporto 

projektai, edukacinės programos, 

stovyklos, vaikų dienos centras).  

1. Viešinama informacija 

apie JST bei apie tai, kad 

įstaiga tapo akredituota 

savanorius priimančia 

organizacija. 

2. Daugumai veiklų vykdyti 

pritraukti motyvuoti 

savanoriai.  

1. Parengti bei viešinami 

pristatymai (2) apie jaunimo 

savanoriškąją tarnybą bei 

Liškiavos DC veiklas, į kurias 

kviečiami savanoriai. 

3. Per metus įstaigoje 

savanoriaus bent 4 savanoriai.  
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3. Naudojant projektines lėšas, 

užtikrinti vykdomų veiklų įvairovę 

ir tęstinumą.  

1. Teikti paraiškas įvairių 

projektų (rajono, 

nacionaliniams) 

konkursams. 

1. Finansavimui pateikti bent 3 

projektai.  

4. Siekiant aktyvumo bei veiklų 

įvairovės, stiprinti ir plėsti įstaigos 

bendradarbiavimą ir partnerystes 

su kitomis organizacijomis, 

socialiniais partneriais.  

1. Tęsti bendradarbiavimą 

su jau esamais partneriais 

bei ieškoti naujų.  

1. Užmegstas (pasirašytos 

sutartys bei vykdomos veiklos) 

bendradarbiavimas bent su 2 

naujais partneriais.  

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. Finansinių išteklių stoka. 

3.2. Žmogiškųjų išteklių stoka.  

3.3.  Situacija dėl pandemijos (COVID-19 liga).  

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 

veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai – 3   

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. Gilinti žinias apie  tvarųjį kultūrinį verslumą.  

6.2.  Gilinti žinias ir praktinius įgūdžius , susijusius su savanorių palydėjimu, konsultavimu.  
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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:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės meras ___________ _ Algis Kašėta 

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku. 

 

 
 

 
(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka) 

_ Direktorė____________________ __________                   Vita Barišauskienė 
(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) 

 

 

 
 

 


