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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. Derinti mokyklos 

ugdymo procese 

naudojamus pianinus, 

fortepijonus. 

Bus kokybiški 

instrumentai 

mokinių ir mokytojų 

darbui ugdymo 

procese. 

100 proc. įvykdyta. Suderinti pianinai, 

fortepijonai visuose 

kabinetuose. 

1.2. Kaupti ir 

sisteminti informaciją 

apie pianinų ir 

fortepijonų būklę. 

Įgyvendintos 

priemonės  

mokykloje teikiamų  

paslaugų  

kokybei gerinti. 

Sudarytas sąrašas 

instrumentų ir jų esamos 

kokybės aprašas. 

Nebaigta sisteminti 

informacija. 

1.3. Esant būtinybei 

derinti kitų įstaigų 

instrumentus menų 

Kokybiški mokinių 

koncertai. 

Prieš koncertus ir kitus 

renginius derinti 

instrumentai Kelmės 

Nuolat prižiūrimi 

fortepijonai Estonia 

ir Winbach Kelmės 



mokyklos 

rengiamiems 

koncertams, įvairiems 

renginiams. 

kultūros centre, 

Pakražančio gimnazijoje ir 

Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijoje. 

kultūros centre 

Pakražančio ir 

Kražių gimnazijos 

aktų salėse. 

1.4. Pagal galimybes 

kelti kvalifikaciją 

kursuose, mokymuose, 

seminaruose. 

Galimybė 

papildomai kelti 

profesinę  

kvalifikaciją ir 

tobulinti  

profesinius  

įgūdžius. 

Organizuotas nuotolinis 

respublikinis derintojų 

asociacijos seminaras-

praktikumas Kelmėje. 

Suorganizuotas 

respublikinis LFDA 

seminaras- 

praktikumas 

(planuota 2020 04 

16-17 d.) 

Įvyko 2020 08 17 

Kelmėje. 

 

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. Derinti menų mokyklos ir 

kitų įstaigų (kultūros centro, 

bendrojo ugdymo mokyklų, 

menų mokyklos skyrių) 

instrumentus menų mokyklos 

organizuojamiems renginiams. 

Vyks kokybiški mokinių 

koncertai. 

Suremontuoti ir suderinti 

instrumentai menų mokyklos 

kabinetuose, fortepijonai Estonia ir 

Winbach kultūros centre, 

Pakražančio gimnazijoje ir Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazijoje. 

2.2. Pagal galimybes kelti 

kvalifikaciją kursuose, 

mokymuose, seminaruose. 

Dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose, 

seminaruose. 

Dalyvauta 2–3 kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, seminaruose, 

mokymuose. 

2.3. Kaupti ir sisteminti 

informaciją apie pianinų ir 

fortepijonų būklę 

Įgyvendintos priemonės  

mokykloje teikiamų  

paslaugų kokybei gerinti. 

Bus sudarytas ir nuolatos 

atnaujinamas instrumentų sąrašas 

ir jų kokybės aprašas. 

 

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 ištekliai (nedarbingumas). 

 


