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ISKYRIUS
PASIEKTIIR PLANUOJAⅣ II REZULTATAI

l.Pagrilldiniai prattuSiЧ  kalendorinill lnetll Veiklos rezultatai

OildO darbuotaas)

Nr.

Metin6s uZduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,

kuriais vadovaudamasis
tiesioginis darbuotojo

vadovas (toliau - vadovas)
/ savininko teises ir

pareigas fgyvendinandios
institucijos vadovas ar jo
igaliotas asmuo (toliau -
institucijos vadovas ar jo

igaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos uiduotys
, ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai

1.1. Organizuoti
inovatyvi4 ir kokybi5k4
kultDring - edukacing
veik14.

1. Didinti
kulturiniq -
edukaciniq
paslaugq

fvairovg.
2. Edukacine
veikla tgsti,
saugoti, puoseleti
Viek5niq amab4

tradicijas.
3. Stiprinti
bendradarbiavim4

l.Suorganizuoti ne
maLiaukaip 5

edukacinio pobfdZio
renginiai.
2. Suorganizt toti molio
tematika 2 edukaciniai
uZsiemimai su
kompetentingais
lektoriais.
3. Suorganizuotas
amatininkq pleneras
arba Viek5niq

1.2022 m. suorganizuota 12

edukacinio pobudZio
renginiq: prie Viek5niq
maluno, U Zgav eniq, Joniniq,
Molio Svendiq metu,
amatininkq plenero,
adventinio laikotarpio metu.
Edukaciniai uZsiemimai
skirti ivairaus amZiaus
grupems.
2. Rugpjudio 1-5 d. vyko
keramikq kurybines



su vietos
tautodailininkais.

amatininkq darbq
paroda.
4. Esant pandeminei
situacij ai edukaciniai
uZsiemimai vie5inti
internetinej e erdvej e.

dirbtuves, vadovas V.
Baltutis, rugpjfldio 15 d.
edukaciniai uZsiemimai :

,,Raugo keramika",,,i,olynat
molio tinke", vadovai: V.
Baltutis, S. Jackevidius, I.
Triu5aite. UZsiemimrl metu
buvo puoseldjamos, tgsiamos
puodininkystes tradicijos
Viek5niuose.
3. Rugpj[dio 1-15 d.

organizuotas amatininkq
pleneras, koordinatorius i.
Pedetauskas. Dalyvavo
tautodailininkai, liaudies
meistrai: A. Viskantas, A.
Brazauskas, A. Bendikas.
Plenero metu pagamintos 2
skulptflros vaizduoi andios
batsiuvio ir audimo amat4,
pagamintas skulptlrq erdvei
uZra5as,,Amatai sukure
Viek5nius".

1.2. Inicijuoti
papildomq finansavimo
galimybiq paie5k4, teikti
projektus papildomam
finansavimui gauti.

Pateikti
kultiirines veiklos
projektai, gautos
papildomos leSos

istaigos veiklrtr

igyvendinimui.

Parengtos ne maZiau
kaip 3 kultiiriniq
programq parai5kos
papildomam
finansavimui gauti.

Pateikti 3 projektai Lietuvos
Kultrlros Tarybai (tolygi
raida). iS jq I dalinai
finansuotas 5000 Eur,
MaZeikiq r. savivaldybei
pateiktos 5 parai5kos
kulturos projektams remti, i5
jq 4 dalinai finansuotos 6060
Eur. I5 remejq renginiq
organizavimui, veiklos
vykdymui, kolektyvq riibq
isigyjimui gauta 1 200Eur.
Viso papildomo finansavimo
sauta 12260 Eur.

1.3. Reprezentuoti
Viek5niq miest4
rajoniniuose,
regioniniuose,
respublikiniuose
renginiuose.

1. Kultlros centro
megejq meno
kolektyvq veiklos
sklaida rajone,
regione,
Lietuvoje.
2. Sudaryti
s4lygas Viekiniq
seniiinijos

1. Ne maZiau kaip 3

megejq meno kolektyvai
parenge menines
programas ir dalyvavo
rajoniniuose,
regioniniuose,
respublikiniuose
renginiuose.
2. Kultiiros centro

1. Kulffiros centre veikl4
vykdo 6 megejq meno
kolektyvai, 1 meninikrl
klubas, juose dalyvauja 63
nariai.
2. Kolektyvai2022 m. turejo
17 koncertiniq i5vykq,
dalyvavo ne tik MaZeikiq
rajono, bet ir Tel5iq,



gyventojq
kult[riniam
uZimtumui.

megejq meno kolektyvai
dalyvo ne maZiau kaip
10 rajoniniq,
respublikiniq renginiq ar
festivaliq.

Akmenes, Plunges, Joni5kio,
Skuodo rajonq
organizuojamose Sventdse,

festivaliuose.

1.4. Tgsti ir vystyti
tarpinstitucini ir
seni[nijos
bendruomeniq
bendradarbiavim4.

1. Planuoti ir
inicijuoti kult[ros
centro veiklas,
dalyvaujant

lvairiuose
projektuose.
2. Rengti bendras
kulturines veiklas
su senilnijos
organizacijomis ir
bendruomenemis.
J.

Bendradarbiauti
su rajono
kultfiros, Svietimo

istaigomis.

1. Suorganizuotr2
renginiai itraukiant
Viek5niuose veikiandias
or ganizacljas, Svietimo
ir kitas istaigas.
2.Uimegztas
bendradarbiavimas su

f staiga, fgyvendinandia
Zmoniq su negalia
socialing integracij4.
3. Suorganizuotas bent 1

renginys kiekvienoje
seniflnijos
bendruomeneje.

Planuojant ir vykdant
kulturos centro veikl4 buvo
tgsiamas glaudus
bendradarbiavimas tarp
Viek5niq senilnijos
bendruomeniq ir istaigq.
1. Suorganizuoti renginiai

!traukiant organ izacij as.

Svietirno ir kitas istaigas:
laisves gynejq diena (2022-
01-13), solidarumo akcija ir
Sventinis koncertas

,,Viek5niq poetrtr Zodis mtsq
lflpose" (2022-03-11),
Viek5niq savivaldai 230
metq (visus 2022 metts),
projektas,,Nuo Ramoni5kiq
iki ParyZiaus" (2022 nrgsejo
men.), Kalediniq egliq aleja
(2022-t2-r2).
2. Bendradarbiavimas
pristatant menines programas
su Akmenes r. Papiles
neigaliqjq klubu,,P arama"
(2022-11 -30), Akmenes r.
socialiniq paslaugq namrl
dienos centro kolektyr,u
(2022-1 1-18).
3. Dalyvavimas Viek5niq
senilnijos bendruomeniq
renginiuose, Sventdse:

Pakalupio bendruomenei 10

mefi4 (2022-04-23), Viek5niq
seniflnaitijq Svente,,Visi
Viek5niai kartuoo (2022-06-
1 8), nominacijq vakaras

,,Gerumo angelas" (2022-07 -
06), Kapenq bendruomenes
vasaros Svente (2022-07 -30),
Gyvoliq bendruomenes



Svente (2022-08-20)
Palnosq bendruomeries
vakarone Q022-10-28\.

1.5. [gyvendinti kult[ros
centro darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimo priemones.

Kult[ros centro
darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimas.

1. Pasiektas rodiklis, jei
ne maZiau kaip 50o/o

darbuotojq (A ir B
lygio) kele kvalifikacij4
bent kartq per metus.
2. Kulturos centro
darbuotoj ai pristate savo
darbo geryJEpatirti
kulhrros centro
susirinkimuose.

1.2022 metais ivairiuose
seminaruose kvalifikacij4
kele 50% kult[ros centro
darbuotojq.
2. Darbuotojai: R. Siuipiene,
V. Krasauskiene, R.
Andriej aitiene fgytomis
Ziniornis t gerqapatirtimi
dalij osi susirinkimq metu.

1.6. {sidiegti ir isisavinti
DVS Kontrora.

Efektyvinti
istaigos
elektroniniq
dokumentq,
procesq ir
informacijos
valdvmo sistema.

|diegta ir isisavinta DVS
Kontora. ]staigos
dokumentq valdymo
veiklos procesai
organizuojami DVS
Kontora informacineje
sistemoie.

Kulttros centro dokumentq
valdymo veiklos procesai
dalinai vykdomi DVS
Kontora informacineje
sistemoje.

2. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Einamqjq metq uZduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,

kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais

vadovaudamasis vadovas /
institucijos vadovas ar jo
igaliotas asmuo vertins, ar

nustatytos uZduotys

ivykdytos)
2.1. Inicijuoti ir koordinuoti
proj ektq rengim4 papildomam
finansavimui gauti, uZtikrinti
finansuotq projekq
lgyvendinimq.

Parengtos paTai5kos
papildomam
finansavimui gauti.

2.1.1. Parengtos ne maZiau 3

paraiSkos papildomam
finansavimui gauti;
2.1 .2. [gyvendinti finansuoti
projektai ir pateikta ataskaita.
2.1.3. ftratkti ne maZiar 3
asmenys ir (ar) organizacijos

i savanori5k4 veikl4 ir teikia
pasalba istaieai.

2.2.Tobulinti istaigos veikl4 ir
siekti aukitesnds paslaugr4
kokybes.

Sudarytos s4lygos kuo
didesniam aptamauj amo s

teritorijos gyventojq
skaidiui dalyvauti

2.2.1. Aptarta kulhrros centro
teikiamq paslaugq kokybe
kult[ros centro taryboj e.

2.2.2.Megejq meno



kulturineje veikloje. kolektyvq ir klubq skaidiaus
pokytis ne maZesnis kaip
2022 metais.
2.2.3. Kultfiros centro megejq
meno kolektyvai veikl4 priste
rajono, regiono Sventdse,

festivaliuose. Dalyvauta ne

maLiau 10 i5vykq.
2.2.4. Suorganizuoti ne

ma1iatkaip 5 skirtingo
pobldZio edukaciniai
renginiai.
2.2.5 . fv elklinto s ivairio s
miesto erdv6s kultDrinei
veiklai.

2.3. U Zrlkrinti proj ekto,,Molio
5vent6" tgstinum4.
Bendradarbiauti su vietos
liaudies meistrais,
tautodailininkais, menininkais.

Tgsti, saugoti, puoseleti
Viek5niq amatq tradicijas
bendradarbiaujant su
liaudies meistrais.

2.3.l.Parcngtas ir
igyvendintas proj ektas

,,Molio Svente 2023*
2.3.2. Suorganizuoti ne

maLiau 2 edukaciniai
uZsiemimai su
kompetenti ngais lektoriais.
2.3.3. Suburti 3-4 liaudies
meistrai amatininkq
plenerui. Jo metu pagaminta
1 skulptrira erdvei,,Amatai
suk[re Viek5nius".

2.4. fgyv endinti kulturos centro
darbuotojq kvalifikacij os

tobulinimo priemones.

Kultltros centro
darbuotojrl kvalifikacij os

tobulinimas.

Pasiektas rodiklis, jei ne

maLiatkaip 5 i5 7 darbuotojq
(A ir B lygio) kele
kvalifikacij4 bent kart4 per
metus.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamqjq metq uZduotys gali biiti neivykdytos
(aplinkyb6s, kurios gali turdti neigiam4 itak4 Siq uZduoiiq ivykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju)

3.1.

3.2.

3.3.

II SKYRIUS
PASIEKTI」 REZULTATu,GEBEJIⅣ Iu VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIⅣ hSIR

KVALIFIKACIJOS TOBULINIPIIAS

4. Pasiektq rezultatq vykdant metines uZduotis vertinimas

uZduoiiu iwkdvmo aDra5vmas PaZvmimas atitinhamas



lanqelis

4.1. Du.buotojas ivykde metines uZduotis ir virsijo kai kuriuos sutaftus

vertinimo rodiklius
Iンabai gerai-4圏

4.2. Darbuotojas i5 esmes ivykde metines uZduotis pagal sutartus

veftinimo rodiklius
Gerai-3□

43. Darbuotojas lvykde tik kai kurias metines uZduotis pagal sutafius

verlinimo rodiklius
Patenkinalnal-2□

4.4. Darbuotojas metiniq uzduodiq pagal sutaftus vertinimo rodikfu Nepatenkinamai - 1 n

5. Geb6jimq attikti pareigyb6s apra3yme nustatytas funkcijas vertinimas

Geb0jimq atlikti pareigybds apra5yme nustat5rtas funkciias
vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas
langelis:
4 - labai gerai
3 - gerai
2 - patenkinamai
1 - nepatenkinamai

Fa*, gybos ap.a5yme nustatytrl funkcij q vykdymas, laikanti s

nustatytos tvarkos, tinkamu budu 

-

4図3□2□1□

P"*tgyb" 
"pt"sy.e 

nustatytq funkcijq vykdymas, atsiZvelgiant i

stratecinius istaigos tikslus

2□ 3回l□ 4国

filt-u*at turimq Ziniq, gebejimq ir igudZiq panaudojimas,

atliekant funkciias ir siekiant rezlllqiL=-_--
l□  2□  3□  4□

INで NヽttS GEBЁ」IW
ATLIK■ PAREIGYBES APRASYNIIE NUSTATYTAS
FUNKCIJAS VERIINIIⅥ U VIDURKI

4函3□2□1□

6. Pasiulymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
(nurodoma, kokie mokYmai siDlomi)

III SI【YRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIⅣ IAS,VERTININIO PAGRINDIⅣ隻AS IR S10LYPIAI

7. Bendras veiklos vertininnas

ktq rezultatq: Wkd-a1t uiduotis' ir
g"uoli-q attiiti pareigybos aprasyme nustatytas funkcijas vertinimq vidurki

ertinimo pagrindillla,il sittl17mai:

6.1.

6.2.

Patenkinamai - I



ar jo igalioto asmens pareigos) (vardas ir pavarde)

Su veiklos vertinimo iSvada ir sillymais susipaZinau ir sutinku /nesutinkur:
(ko nereikia, i5braukti)

Su veiklos vertinimo i5vada ir si0lymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:
(ko nereikia, iSbraukti) (kO nereikia,轟 braukti)

(darbuotojq atstovavim4 lgyvendinandio asmens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

su kUriais nesutinka)

/


