
Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centro 
_________________________________________________________________ 

(biudžetinės įstaigos pavadinimas) 
 

Direktorės Ingos Gudauskienės  
(pareigos, vardas ir pavardė) 

 
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

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) 

1. 

Inicijuoti papildomų 
finansavimo galimybių 
paiešką, teikti projektus 
papildomam finansavimui 
gauti. 

Pateikti kultūrinės veiklos 
projektai, gautos 
papildomos lėšos įstaigos 
veiklų įgyvendinimui. 

Parengtos ne mažiau kaip 2 
kultūrinių programų 
paraiškos papildomam 
finansavimui gauti. 

 2. 

 Užtikrinti kultūros centro 
mėgėjų meno kolektyvų 
dalyvavimo rajoniniuose, 
respublikiniuose renginiuose, 
festivaliuose. 

1. Kultūros centro  mėgėjų 
meno kolektyvų veiklos 
sklaida rajone, Lietuvoje. 
 2. Sudarytos sąlygos 
Viekšnių seniūnijos 
gyventojų kultūriniam 
užimtumui. 

Kultūros centro mėgėjų 
meno kolektyvai dalyvavo 
ne mažiau kaip 10 rajoninių, 
respublikinių renginių ar 
festivalių. 
Esant pandeminei situacijai, 
virtualioje erdvėje 
suorganizuoti ne mažiau 5 
renginių, juos paviešinant 
Viekšnių kultūros centro 
facebook paskyroje. 

3.  

Tęsti  bendradarbiavimą su 
seniūnijos bendruomenėmis ir 
kitomis įstaigomis. 

Bendradarbiauti su 
seniūnijos bendruomenėmis, 
įstaigomis kartu organizuoti 
renginius, miesto šventes, 
akcijas. 

1. Suorganizuoti 3 
bendruomenių pirmininkų 
susirinkimus. 
2.  Suorganizuoti po 1 
renginį 6 bendruomenių 
vietovėse. 
3. Suorganizuoti 3 renginius 
į veiklą įtraukiant 
Viekšniuose veikiančias 
nevyriausybines 
organizacijas, švietimo ir 
kitas įstaigas. 

4. 
 Darbuotojų mokymai - 
kvalifikacijos kėlimas. 

Sudaryti sąlygas 
darbuotojams dalyvauti 
mokymuose, seminaruose, 

Į organizuojamus mokymus, 
seminarus, kursus 2021 
metais vyks ne mažiau, kaip 



kursuose. 3 darbuotojai. 

5. 

Užtikrinti „Molio šventė“ 
tęstinumą. 
Bendradarbiavimas su vietos 
menininkais. 

Tęsti, saugoti, puoselėti 
Viekšnių amatų tradicijas, 
bendradarbiaujant su 
liaudies meistrais. 

Rezultatas pasiektas, jei: 
1.Suorganizuota „Molio 
šventė“ 
2. Edukacinis užsiėmimas. 
3. Liaudies meistrų 
pleneras. 

 
RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI 
NEĮVYKDYTOS 
 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti?  
Esant nenugalimoms jėgoms (forcemajjeure) aplinkybėmis. 
Negavus reikiamo finansavimo, gali iš dalies keistis 4  ir 5 užduotys. 

 
 

Su užduotimis susipažinau: 
______________________________________________________________ 
(Darbuotojo vardas ir pavardė, parašas) 
 

II. PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS 
 

APRAŠYMAS 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 
Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

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

 

III. SIŪLYMAI 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________              ________________                ________________________ 
(Vadovo pareigos                                                        (parašas)                 (vardas ir pavardė) 
 
 
________________________       ______________________         ________________________ 



(Darbuotojo pareigos)                                                   (parašas)                 (vardas ir pavardė) 
 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 

(nereikalingą išbraukti) 
_____________________________________          _________________   __________________ 
(Profesinės sąjungos ar darbo tarybos atstovo pareigos) (parašas)                (vardas ir pavardė) 


