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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

Eil.
Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų
vertinimo rodikliai
(Kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
tiesioginis darbuotojo
vadovas vertins, ar
nustatytos užduotys yra
įvykdytos)

Pasiekti rodikliai

1.
2. Einamųjų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Eil.
Nr.

Metinės veiklos užduotys

Įgyvendinti naujas darbuotojų
darbo apmokėjimo nuostatas.

Parengti darbuotojų pareigybių
aprašymus, darbo sutarčių
pakeitimus, darbo apmokėjimo
sistemą ir kitus su šia veikla
susijusius dokumentus.

Užtikrinti savalaikį Pagėgių
savivaldybės M. Jankaus
muziejaus projektų, finansuotų
iš kitų fondų, programų,
įgyvendinimą

Įgyvendinti visas veiklas ir
tikslingai panaudoti lėšas,
numatytas projektuose.

Užtikrinti efektyvią ir kokybišką
įstaigos veiklą.

Kultūrinių paslaugų įvairovės
didinimas, etninės kultūros
puoselėjimas, kultūrinių
paslaugų kokybės gerinimas.
Kultūros paveldo vertybių
apsaugos ir viešinimo plėtra.

1.

2.

3.

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai

Patvirtinti
visi
pakeistų
darbuotojų
pareigybių
aprašymai, pasirašyti visų
darbuotojų darbo sutarčių
priedai,
patvirtinta
darbo
apmokėjimo
sistema,
įvykdytos
darbuotojų
informavimo bei konsultavimo
procedūros, patvirtintos visų
darbuotojų einamųjų metų
užduotys.
Užtikrinti 100 proc.
projektinių lėšų įsisavinimą ir
pateikti projektų ataskaitas
LKT.
Įgyvendintas įstaigos veiklos
planas ir numatyti veiklos
rodikliai.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti?
1. Teisės aktuose numatytų terminų, prioritetų pasikeitimo, nepriimto tam tikro teisės akto;
2. Lėšų trūkumo;
3. Žmoniškųjų išteklių kaitos / trūkumo.
II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
APRAŠYMAS
Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

PASIŪLYMAI, KAIP TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ
Nurodoma, kokie mokymai (konkrečiai) siūlomi darbuotojui

III. SIŪLYMAI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Savivaldybės meras__
(Vadovo pareigos)

Direktorė________
(Darbuotojo pareigos)

_____________

Virginijus Komskis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_____________

_Liudvika Burzdžiuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

________________________________________
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)

___________
(parašas)

______________
(vardas ir pavardė)

