
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 

aprašo priedas 

 

 (Veiklos vertinimo išvados forma) 

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

 

PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS SIGITAS VENGELIS 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

2021-01-28 Nr. 2 
(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. Dalyvauti 

įgyvendinant 

mokyklos patalpų, 

esančių Laisvės 

Gynėjų a.1 

rekonstrukcijos 

projekto paskutinį 

etapą (patalpų 

remontą). 

Sklandžiai ir 

laiku bus atlikti 

remonto darbai. 

Bus užtikrintas 

saugi ir 

estetiška 

mokymosi 

aplinka 

mokiniams, 

darbo vietos 

darbuotojams. 

1. Paruoštos patalpos saugiam 

moksleivių ugdymui. 

 

2. Inventorius ir mokomosios 

priemonės perkeltos į 

pagalbines patalpas (paruošti 

kabinetai renovacijos projekto 

vykdymui). 

3. Vykstant patalpų remontui, 

užtikrintos saugios sąlygos, 

atitveriant remontuojamas 

patalpas nuo patalpų, kuriose 

vyksta užsiėmimai. 

 

 

4. Kiemo teritorijoje paruoštos 

statybinių atliekų rūšiavimui ir 

sandėliavimui skirtos vietos. 

 

1. Suremontuoti ir 

paruošti darbui 16, 17, 

18, 22, 24, 27 kabinetai. 

2. Inventorius ir 

mokomosios priemonės 

saugiai sudėtos ir 

apsaugotos pagalbinėse 

patalpose. 

3.Remontuojamos 

patalpos ir teritorija 

saugiai atitvertos ir 

pažymėtos atitinkamais 

ženklais. Užtikrintas 

saugus moksleivių 

mokymas. 

4. Mokyklos kiemo 

teritorijoje paruoštos 

statybinių atliekų 

rūšiavimui ir 



 
 

 

5. Sklandžiai organizuotas 

ūkio dalies personalo darbas. 

 
 

 

6. Atitinkamais ženklais 

pažymėtos pavojingos zonos, 

siekiant išvengti nelaimingų 

atsitikimų mokyklos viduje ir 

lauko teritorijoje. 

sandėliavimui skirtos 

vietos. 

Ūkio dalies darbas 

organizuotas sklandžiai: 

išvengta nelaimingų 

atsitikimų, traumų. 

Dėl rangovų kaltės laiku 

neatlikti projekto darbai 

apsunkino kai kurių 

planuotų darbų atlikimą. 

1.2. Nuolatos 

tobulinti 

kvalifikaciją. 

Įgytos žinios 

padės užtikrinti 

mokyklos ir 

bendruomenės 

narių saugias 

darbo ir 

mokymosi 

sąlygas.  

1. Dalyvauta kvalifikacijos 

tobulinimosi seminaruose, 

kursuose. 

2. Studijuoti atnaujintuose 

teisės aktų sąvaduose įstatymų 

pasikeitimai. 

3. Laiku parengti dokumentai 

dėl darbų saugos, elektros 

saugos ir civilinės saugos. 

100 proc. studijuoti 

nauji teisės aktų 

pakeitimai. Laiku atlikti 

pakeitimai darbų saugos, 

elektros saugos, 

civilinės saugos 

dokumentuose. 

1.3. Užtikrinti 

saugias darbo 

sąlygas. 

Pravedus 

priešgaisrinės ir 

civilinės saugos 

mokymus 

darbuotojams 

bus užtikrintas 

saugus elgesys 

darbe.  

1. Paruošti priešgaisrinės 

saugos mokomąją medžiagą. 

2. Pravesti priešgaisrinės 

saugos mokymus visiems 

mokyklos darbuotojams. 

3. Paruošti mokomąją civilinės 

saugos medžiagą. 

4. Pravesti civilinės saugos 

mokymus visiems 

darbuotojams. 

Paruošta priešgaisrinės 

ir civilinės saugos 

medžiaga, tačiau 

užsitęsusi COVID 

pandemija neleido atlikti 

darbuotojų mokymų. 

2021 m. ruošiamas 

mokymas nuotoliniu 

būdu.  

 

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. Turtinti ugdymo(si) 

priemonių bazę, siekiant 

aprūpinti kabinetus trūkstamais 

muzikos instrumentais. 

Atsižvelgus į gautus 

mokytojų pageidavimus 

dėl muzikos instrumentų, 

suplanuoti turimas lėšas 

ir pagal finansines 

galimybes įsigyti 

muzikos instrumentus. 

Atsižvelgiant į mokyklos 

strateginį planą ir mokyklos 2021 

m. veiklos planą, pagal finansines 

galimybes atnaujinti ir naujai 

įsigyti muzikos instrumentai, jų 

priedai.  

2.2. Vadovaujantis teisės aktų 

nuostatomis, laiku atlikti 

viešuosius pirkimus ir užtikrinti 

reikiamų prekių ir paslaugų 

įsigijimą. 

Pagal sudarytą viešųjų 

pirkimų planą įsigytos 

planuotos prekės ir 

paslaugos. 

100 proc. sudarytos sutartys su 

paslaugų teikėjais, įsigyjant 

darbus ir prekes, kurie užtikrina 

mokyklos nepertraukiamą veiklą. 



2.3. Laiku pateiktos turto ir 

apskaitos ataskaitos. 

Laiku atlikta turto 

apskaita ir pateiktos 

viešųjų pirkimų 

ataskaitos. 

Vadovaujantis direktoriaus 

įsakymu, atlikta turto 

inventorizacija iki 2022 m. sausio 

31 d. 

Laiku pateiktos ataskaitos 

buhalterijai už įsigytą turtą. 

2.4. Pabaigti įgyvendinti 

mokyklos patalpų, esančių 

Laisvės Gynėjų a.1 

rekonstrukcijos projektą. 

Laiku ir be trukdžių 

įgyvendinti projektą. 

Pagal projekto planą atlikti 

numatyti darbai. 

 

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. Nepakankamas finansavimas. 

3.2. Moksleivių skaičiaus kaita muzikos instrumentų poreikių įgyvendinimui. 

3.3. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojo liga ir kt.). 

 


