:
Valsry-bes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq

veiklos vertinimo tvarkos apraio
Dncoas

(valslvbes ar sa\,ivaldybes istaigos paYadinimas)

(da$uotojo / biudzetincs istaigos vadovo pareigos. vardas ir pavade)

VETKLOS VERTINIMO ISVADA

1c4/-

[/,/5 M. ,'l

(data)
2,

, tt{ Qicu

lsuda(-rho

vierij

PASIEKTI IR PLANUOJAMI RJZULTATAI
l.Pagrindiniai praOjusiq 2021 m. kalendoriniq metq veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas)

Metinds veiklos
uzduofys / metines

uiduotys

I UZtikrinti iSsa:nq

ir savalaikl
Muziejaus
paslaugq ir veiklq
vieSinimq.

Siektini
rezultatai

Siekiant
pritraukti i
Muziejq kuo
didesnius
muzleJaus
lankytoj q

snlutus,

sukurfi ir
efektl viai
naudoti nauj4
Muziejaus
intemeto
svetarng

lr

socialinius
tinklus.

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudam asis tiesioginis
darbu otojo vadovas (toliau vadovas) / savininko teises ir
Pasiekti rezultatai
pareigas iryvendinanlios
institucijos vadovas ar jo igaliotas
asmuo (toliau - institucijos vadovas
ar jo igaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos uiduotys iWkdytos)
Per pim4ji 2021-tyq metq pusmetj
202lqiq meq
sukurti ir pradeti naudoti nauj4
liepos menesi buvo
visus intometo svetainems ir
sukurta ir pradeta
mobiliosioms programoms
naudoti naujq visus
keliamus rcikalavimus atitinkandiq
svctaing.

rntemeto
svetarnems

ir

mobiliosioms
prognrmoms
ke

liamus

reikalavimus
atitinkanti svetaine,
kurioje per metus
apsilanke 58 197
lankltoj ai.

L2. Uitikrinti
savalaiki Pagegiq

fgyvendinti
visas veiklas

savivaldybes Marhno
Jankaus muziejaus

panaudoti

projektq, finansuojamq
i5 jvairiq fondq,

leias,
numatltas

programq,

proj ektuose.

tikslingai

ir

Parengi ne maZiau kaip 2 parai5kas

Per 202

projekq fi nansavimui gauti,
uztikrinti 100 proc. projektiniq lesq
jsisavinim4 ir pateikti prqcktq

buvo parengtos 3
paraiSkos Lictuvos

I metus

kultUros tarybai.

ataskaitas visiems veiklas

Prqektq vy'kdymui

fi nansavusiems fondams.

gautas l0 600 Eurq

dalinis

igyvendinim4.

finansavimas.

Visos veiklos
ig!.vendintos, lesos
fsisavintos,
proj ektq ataskaitos

pateiktos.
1.3.

uztikrinb

Muziejinirl

fveiklinti nauj4 edukacing erdvg

Muziejaus veiklos
I
tikslq ir uZdaviniq

eksponatq

I lgyvenolnlm4.

didinimas,

kult[riniq

MaZosios Lietuvos paveikslq sode,
per metus surinkti ne maliau 200
eksponatq. sukurti Za.rdimq zonq
vaikams, altyviai dalyvauti

paslaugq

MLREKGT veikloie.

|
I

skardiau

!vairoves

didinimas,
etnines

kulttiros
puoselejimas.

2021 m. birZelio
menesi,

finansuojant LKT,
buvo nupirkti lauko
baldai ir iveiklinta
nauja edukacine
vasaros erdve. Per
einamuosius mefus
i muziejaus
apskait4 itraukti

453nauji
eksponatai.

Muziejaus direktore
aktyviai dalyvauja
Maiosios Lietuvos
regiono EKGT
veikloje, yra
Heraldikos klrirno
komisi jos nare,

LMA Muziejaus
kelio Maiojoje
Lietuvoje
koordinatore.
L4. UZtikrinti
darbuotoj q

kvalifikacijos
kelim4.

Siekti iSugd1'ti
aukStos

kvalifikacijos
muziejines
veiklos
Zinows,
sugebandius
nepriekaiSting
ai teikti
paslaugas

kiekvieno
darbuotojo
kompetencijos
ribose.

Sudaryti s4lygas kiekvienam
muziejines veiklos ir
administracijos darbuotojui per
2021-uosius metus sudalyvauti ne
maiiau kaip dviejuose
kvalifi kacijos kelimo kursuose.

Ugdant aukStos

kvalifikacrjos
muziejines veiklos
Zinows, per 2021
metus muziejaus

darbuotojai

nuotoliniu ir
kontaktiniu budu
dalyvavo
3lseminare ar
kvalifikacijos
kelimo kursuose.

Einamqig 2022 metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip

2.

6 uZduotys)

Nustatyti rezultatq yertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais

Einamqjq metq veiklos
uZduotys / einamqjq metrt
uZduotys

2.1 Uztikrinti Muziejaus veiklos
tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4.

Siektini rezultatai

vadovaudam asis vadovas

/

institucijos vadovas ar jo
igaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos ulduotys iwkdvtos)
Kult[riniq paslaugq

00 procentq igyvendintas
muziejaus veiklos ir kult[riniq
I

fvairoves didirumas, etnines

kultlros puoselejimas,
kulttinniq paslaugq kokybes
gerinimas, kultlros paveldo

renginiq planas.

vertybiq apsaugos pletra.
2.2 Uhiknnti savalaiki Pagegiq
savivaldybes Martyno Jankaus
muziejaus projektq, finansuoq iS

fgyvendinti visas veiklas ir
tikslingai panaudoti leias
numatltas projekt&se.

Parengti ne maiiau kaip 2
paniskas, uZtikrinti 100 proc.

prqektiniq

leSq isisavinim4
pareikti projektq ataskaitas
Lietuvos Kultlros tarybai.

kitq fondq, programq
igyvendinim4.
2.3 Planuoti ir rykdytr Muziejaus
biudZeto ir specialiqiq leSq
progr,rm4 , rUpintis taupiu ir

racionaliu le5q panaudojimu.

2.4 Uitikinti efekry-vi4 ir
kokybiSk4 istaigos veikl4, nustaSti

veiklos priontetus.

2.

5 Da.lyvauti nacionalinej e

K

tiros paso prograrnoie

Rlpintis taupiu ir racionaliu

R[pintis taupiu ir raciona.liu
biudZeto leiq panaudojimu 2022
metus baigti be kreditorinirl
isiskolinimq.

biudZeto le5q panaudojimu.
Siekti, kad bErq

lgyvendintas ir spec. I€5q
surinkimo planas.

Muziejiniq eksponatq
skaidiaus ir kultiriniq
paslaugq lvairoves
didinimas, ehunes kultiros
puoselejimas.

Siekiant i edukacines
prognrmas pritraukti didesni
moksleiviq skaiiiq, teikti
paraiikq dalyvauti

ir

Surinkti ne

maiiat:2}}

eksponatq, parengti ne maiiar.r 2

kilnojam4sias parodas,
atspindindias Maiosios Lietuvos
ir Pagegiq kraSto istorij4.
Ktltfrros poso prognmat
parengti ir teihi vcrtinimui ir
patvirtinimui 2 naujq
edukaciniq uZsiemimq temas.

nacionalindje Ku I tfir o s pa s o
programoje.

3. Rizika' kuriai esant nustetytos einamqiq metq veiklos uiduotys / einamqiq metq uiduotys
gali-blti neivykdytos (aprinkyb6s, kurios gari tur6ti neigiam4
ltaira siq uzorioliq fyt<oymur;
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudZetines jstaigos vaJovu)

II SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU, GEBEJIMU VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIT'IKACIJOS TOBULINIMAS
4.

Pasiektq rezultatq vykdant metines veiklos uzduotis / metines uzduotis vertinimas

Metiniq veiklos uEduoliq / metinig uiduoliq
ivykdyrno apralymas
4. L Darbuotojas / biudZetines fstaigos vadovas
ivykde metines veiklos
uZduotis / metines uZduotis ir viriiio kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
4.2. Darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas i5 esmes ivykde merines
verklos uZduotis / metines uZduotis pagal sutartus vcrtinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas / biudietines lstaigos vadovas ivykde tik kai kunas

Paiymimas atitinkamas
langelis
Labar geni

Gerai

metines veiklos uZdnotis / metines uZduotis pagal sutartus vertinimo

Patcnkinamai

rodiklius
4.4. Darbuotojas / biudZetines istaigos vadovas ncivykdc metiniq veiklos
uZduodiq / metiniq uZ4uodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

5. Geb6jimq

Nepatenkinamai

- 4p
*3!
-

2

!

-In

atlikti pareigyb6s apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebdjimq atlikti pareigyb€s apralyme nustatytas funkcijas
vertinimo kriterijai

Paiymimas atitinkamas
langelis:
4 - labai gerai
3
2

-

I-

Pareigybes apraiyme nustagtq funkcijq wkdymas, Iaikantis

gerai
patenkinamai
nepatenkinamai

nustaMos tvarkos, tintarnu bldu
Pareigybes aprasyme nustatltq funkcijq ry-kdymas, atsiZvelgiant i
straieginius istaigos tiksluq
Tinkarnas turimq iiniq, gebejimq ir lgidZiq panaudojimas,
atliekant funkciias ir siekiant rezultatq

PAZYMIMAS LANGELIS, ANTINKANTIS GEBEJIMU
ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS
FI.JNKCIJAS VE&TINIMU VIDURKI

ID 2a 3tr

4q

Itr 2a 3!

4a

Itr

2E

3!

4tr

Itr

2D

3!

4E

6. PasiIlymai, kaip darbuotojui / biudietin6s istaigos vadovui tobulinti kvalifikacii4

(nurodoma, kokie mokymai siiilomi)
o.1..

BENDRAS

NI SKYRIUS
ITIKLOS VERTINIM.AS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYMAT

7. Bendras veiklos vertinimas
Pai.ymimas langelis, atitinkantis bcndrq p$iektq rearttatq, ,lt Onnt uZOuotls, lr
gebejimq atlikti pareig;b€s apralyme nusaatytas funkcijas vertinimg Yidurki

Vertinirnas

Nepatenkinamai

-n

Patenkinamai

-n

Gerai

-!

|

Labai gerai

ult!

Lt

-g

(vadovo / institucijos vadovo

Su

ildDNLa''
arjo igalioto asnens parcigos)

veiklos vertinimo iSvada ir siiilymais susipaZinau ir s-utinku / nes*idsr:
(ko rpreikia, iSbraukti)

(vadas ir pavade)

ir sifllyurais susipaiinau
(ko rcreikia, i5braukti)

Su veiklos vertinimo iSvada

ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dallvalau / nedallvavau:

(ko rErcikia, iibraukti)

(da$uotojq atstovavlnq lsryendiMneio asmens

pareigos) (paraJas)

(vardas ir pavardd)

41,

