
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

priedas 
 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

Sekretorė Birutė Steponaitienė 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

2021-01-25 Nr. 3 
                                          (data)    

Kelmė 
(sudarymo vieta) 

 

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.    

1.2.    

1.3.    

 

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. Užtikrinti sklandų 

dokumentų valdymo 

sistemos programos 

administravimą. 

Sklandus dokumentų valdymo 

sistemos darbas leis efektyviai ir 

laiku perduoti dokumentus 

1. Įgyvendinta priemonė 

optimizuojant vidaus procesus.  

2. Padidintas efektyvumas 

dokumentų valdyme. 



atitinkamoms institucijoms ir 

asmenims. 

2.2. Tobulinti profesinę 

kompetenciją. 

Dalyvavimas dokumentų 

valdymo mokymuose leis 

tinkamai pritaikyti teisės aktus ir 

taisykles rengiant dokumentus. 

Dalyvauta mokymuose apie 

dokumentų valdymą. Parengti 

dokumentai pagal apskaitos ir 

tvarkymo taisykles, atitinkamai 

pritaikyti teisės aktai rengiant bylų 

apyrašus per nustatytą laiką. 

2.3. Tobulinti visas 

darbo funkcijas ir 

atliekamus darbdavio 

pavedimus. 

Galimybė tobulinti raštvedybą ir 

komunikaciją, kokybiškai tenkinti 

klientų poreikius. 

1. Kokybės rodiklis: neužfiksuota         

pranešimų dėl grubių klaidų. 

2. Pagerėjusi darbo kokybė ir 

efektyvus resursų naudojimas. 

 

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. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kitos nenumatytos aplinkybės). 

 


