
Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos apraSo
priedas

(Veiklos vertinimo i5vados forma)

AnvkSdiu klno kultlros ir centras
(valstybes ar savivaldybds istaigos pavadinimas)

Direktorius Arvydas KrikSdilnas
darbuotojo / biudZetines lstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

2o2o-04-24Nr. J-M'/t7
(data)

AnvkSdiai
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq kalendoriniq metq veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas)

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

Siektini
rezultatai

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai. kokybiniai.

laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis tiesioginis

darbuotojo vadovas (toliau -
r adovas) / savininko teises ir

pareigas iglwendinaniios
institucijos vadovas ar jo igaliotas

asmuo (toliau - institucijos vadovas
ar jo igaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos uiduotys irakdytos)

Pasiekti rezultatai

l.l.
\ .2.

1 .3.

1.4

1.5.

1.6

f,inamqjq metq veiklos
uiduotys / einamqjq metq

uiduotys
Siektini rezultatai

Nustatlti r€zultatU vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,

kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais

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

Metin6s veiklos
uiduotys / metin6s

uiduotys
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nustatytos uZduo tys irTkdytos)
2.1. Parengti Anyk5diq rajono
sportininkq skatinimo pakeitimo
tvarkos projektq

Parengtas Sportininkq
skatinimo tvarkos projektas

lki 2020 m. lapkridio I d.
parengtas Sportininkq skatinimo

tvarkos projektas ir pateiktas

Svietimo skyriui
2.2. Pagerinti sunkiosios atletikos
sportininkq treniravimo s4lygas

f rengta nauja sunkiosios
atletikos sales Sildymo

sistema

Iki lapkridio I d. sunkiosios
atletikos saleje sutvarklta

5ildymo sistema
2.3. Inicijuoti futbolo stadione
esandio sanitariniq patalpq
likvidavimo darbus

Likviduotas sanitariniq
patalpq patatas i5 futbolo

stadiono

Iki spalio l5 d. Iikviduotas
sanitariniq patalpq patatas i5

futbolo stadiono

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamqjq metrl veiklos uiduotys / einamqjq metq
uZduotys gali btrti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti neigiamq itak4 iiq
uZduoiiq irykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudZetines istaigos vadovu)

3.1. Zmogi5kieji faktoriai (ilgas nedarbingumas)

3.2. Nepakankarnas finansav imas

II SKYRIUS
PASIEKTV R.EZULTATU, GEBEJIMU \ryKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4. Pasiektq rezultat{ \ykdant metines veiklos uZduotis / metines uZduotis vertinimas

5. Gebdjimq atlikti pareiryb6s apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

Metiniq veiklos uiduotiq / metinig uiduodiq
irrykdymo apra5ymas

PaZymimas atitinkamas
langelis

4.1. Darbuotojas / biudZetin6s jstaigos vadovas ivykde metines veiklos
u2duotis / metines uZduotis ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labai gerai -4 E

4.2. Darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas i5 esmes jvykde metines

veiklos uZduotis / metines uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
Gerai - 3 !

4.3. Darbuotojas / biudZetines lstaigos vadovas fvykde tik kai kunas

metines veiklos uZduotis / metines uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Patenkinamai - 2 n

4.4. Darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas neirykde metiniq veiklos
uZduodiq / metiniq uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai - I E

Geb6jimq atlikti pareigybds apralyme nustatytas funkcijas
vertinimo kriterijai

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

Pareigybes apraiyme nustatytq funkcijq vykdymas, laikantis
nustaMos warkos, tinkamu b[du
Pareigybes apraSyme nusta$4q funkcijq vykdymas, atsiZvelgiant i
strateginius jstaigos tikslus

Itr 2a 3tr 4A

Tinkamas turimq 2iniq, gebejimq ir jg0dZiq panaudojimas,
atliekant funkcijas ir siekiant rezultatq

ltr 2a 3tr 4!
PAZYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBEJIMU

3.3.

ltr 2a 3tr 4D
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ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS
FLNKCIJAS VERTINIM U VIDURKI

l! 23 3tr 4a

6. Pasinlymai, kaip darbuotojui / biudietin6s istaigos vadovui tobulinti kvalifikacijq
(nurodoma, kokie mokymai siItomi)

6.t
6.2

III SKYRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. Bendras veiklos vertinimas

8. Vertinimo pagrindimas ir siiilymai:

PaZymimas lang€lis, atitinkantis bendrq pasiektU rezultatrl, vykdant uiduotis, ir
geb6jimq atlikti parei$bes apra5yme nustatytas funkcijas vertinimq vidurki

Vertinimas Nepatenkinamai - E Patenkinamai - E Gerai - ! Labai gerai - E

Anykstiu raiono savivaldybes meras
(vadovo / institucijos vadovo arjo igalioto asmens (

Sieutis Obelevidius
(vardas ir pavarde)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)
Direktorius
(darbuotojo / biudZetines istaigos vadovo pareigos)

Anvdas Kriksdiiinas
(vardas ir pavardd))

Su veiklos vertinimo isvada ir siulymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:
(ko nereikia, iSbraukti)

(ko nereikia, isbraukti)

(darbuotojq atsloyavim4 igyvendinandio asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavard€)

Su veiklos vertinimo iSvada susipaiinau ir sutinku:


