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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

l

Pagrindiniai praejusirt kalendoriniq metq veiklos rezultatai
(pildo darbuotoj as)
Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai. kuriais

Metinds uZduotvs

l.l.

Adikti Pagcgiq

savivaldybds Vyduno
vieSosios bibliotekos
vartotojrl pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis
tyrim4.

Siektini
rezultatai

Efektyws
bibliotekq tinklo

vadovaudamasis tiesioginis
darbuotojo vadovas (toliau vadovas) / savininko teises ir

Prsiekti rezultatai

pareigas igyvendinanCios
institucijos vadovas ar jo igaliotas
asmuo (toliau - institucijos vadovas
ar jo igaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos uZduotvs iwkdvtos)
Iki 2020 m. birZelio I d. atliktas
J!ykdyta

valdymas bei

Pag6giq savivaldyb€s Vydiino
vieSosios bibliotekos vartotojq

paslaugq

pasitenlinimo teikiamomis

lobulinimas.

paslaugomis tyrimas.

1.2. Atnaujinti Pagdgiq
savivaldybes Vydiino
vie5osios bibliotekos el.

El. svetaines
atitikimo teises

Vadovaujantis teises aktais per 2021 m.
atnaujinti istaigos €1. svetaing.

Jvykdyta

svetaing.

uztikrinimas.

1.3. Parengti virtualios

Patrauklus,
nuoseklus ir
kokybiSkas

Per 2021 m. parengtas ir praddtas
pildyti virtualios Pagegiq krasto

J!"kdyta

Pagegiq krasto

enciklopedijos prototip4.

aktams

enciklopedijos prototipas.

Pag6giq kraSto

istorijos
kaupimas,
saugojimas

ir

pateikimas
lankytoiams.
1.4. UZtikrinti
Bibliotekos Kentriq

filialo patalpq perk6limo
/ remonto darbrl
orgaruzaYlm4.

Paslaugq

teikimas
patoglose,
sauglose
patalpose.

Per 2021 m. I kitas patalpas perkelias
arba remontuotas Bibliotekos Kentrir+

filialas.

Irykdyta

1.5.
1.6.

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

Einamqiq metq uzduotys

2.1.

Atlikti

Pagegiq savivaldyb€s
Vyduno vieSosios bibliotekos fi lialq

vartotojq pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis tyrimE.

Siektini rezultatai

vadovaudamasis vadovas /
institucijos vadovas ar jo
igaliotas asmuo v€rtins, ar

Efekty!'lls bibliotekq tinklo

nustatytos uiduorys ivykdytos)
Iki 2022 m. gruod;io I d. atliktas

valdymas bei paslaugq
tobulinimas.

Pag€giq savivaldybds Vydino
viesosios bibliotekos fi lialq

2.2. Suorganizuoti konferencijq. skirt4
A. Mackaus 90-osioms gimimo
metinems pamineti.

Krasto raStijos veikejq
atminimo ir kiirybos
iamzinimas, sklaida bei
populiarinimas.

Suorganizuoti Pagegiq kraito
rasytojos, Pagegiq himno autords B.
Savickienes atminimo vakar4, skirt4
10o-osioms gimimo metinems
pamineti.

KraSto rastijos veikejq

2.3.

rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai. kuriais

atminimo ir kiirybos
iamZinimas, sklaida bei
populiarinimas.

vartotojq pasitenkinimo
teikiamomis Daslausomis tyrimas
Pagegiuose suorganizuota
konferencija, skirta A. Mackaus 90osioms gimimo metinems pamineti
Suorganizuotas Pagegiq kasto
raSytojos, Pagdgiq hirnno autores B.
Savickienes atminimo vakaras,
skirtas 1o0-osioms gimimo
metinems pamineti.

2.4.
2.5.
2.6.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamqiq metq uZduotys gali btrti neivykdytos
(aplinkybds, kurios gali tur6ti neigiamq itakq Siq uZduoiiq ivykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju)
l.Laikinas nedarbinsumas.
3.2.Planuose nenumatvtas Der didelis darbo kruvis virsiiantis numaq as darbo normas.
3.3. Nepakankamas finansavimas iS savivaldybes ar valstybes biudZeto uZsibrCZtoms uzduotims ivykdyti.
3.4. Trediuiu Satiu isipareisoiimq nerrykdymas.
3.

3.5. Struktiiriniai Dokvaiai.
3.6. Teises aktu pokydiai.
3.7. Apriboiimai del pandemiios

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU, GEBEJIMU VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
4. Pasiektq

rezultatq vykdant metines uZduotis vertinimas
Metiniq uZduoCiq ivykdymo apra5ymas

4.1- Darbuotojas ivykdO metines uiduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus

vertinimo rodiklius
4.2. Darbuotojas i5 esmes ivykde metines uZduotis pagal sutartus

vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas
langelis

Labaigerai-4{
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4.3. Darbuotojas ivykd€ tik kai kurias metines uZduotis pagal sutartus

Patenkinamai 2

vertinimo rodiklius
4.4. Darbuotojas metiniU uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

5. Geb6jimq

Nepatenlinamai

n

-IE

atlikti pareigybds apraiyme nustatytas funkcijas vertinimas
PaZymimas atitinkamas
langelis:
4 - labai gerai
3 - gerai
2 - patenkinamai
I - neDatenkinamai

Geb€jimq atlikti pareigybds apraiyme nustatytas funkcijas

vertinimo kriterijai

Pareigybds aprasyme nustatyt{ funkcijq vykdymas, laikantis

nustatltos tvarkos, tinkamu biidu
Pareigybes apraSyme nustatytq funkcijq vykdymas, atsiZvelgiant
strateginius istaigos tikslus
Tinkamas turimq iini'{, gebejimq ir igiidZiq panaudojimas,

i

atliekant funkciias ir siekiant rezultatq

PAZYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBEJIMU
ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS
FUNKqUAS VERTINIMU VIDUR(J
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6. Pasiiilymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
(nurodoma, kokie mokymai siiilomi)
6.1.

III SKYRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. Bendras veiklos vertinimas
Pazymimas langelis, atitinkantis bendrq pasiektq rezultatq, vykdant ulduotis, ir
gebojimq atlikti pareigybds apraiyme nustatytas funkcijas vertinimq vidurki

Vertinimas

8.

Nepatenkinamai

-n

Patenkinamai

-n

Gerai

-E

-B
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Vertinimo Daerindimas ir siiilymai:

(vadovo / institucijos vadovo ar jo jgarioto asmens pareigos)

Labai gerai

'/t?'s::uth

/ , / \paralas)

Su veiklos vertinimo isvada ir siulymais susipazinau ir srrtinku / nesutinku:

finubt^o''
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Su veiklos vertinimo ilvada ir si0lyrnais susipatinal

(drrhotojrt aEtovavirq igyvcndinandio

ir sutinku / nesrtintq pokalbyje dalyvavau / neda}vavau:
(ko ncrcikir, i$mrlti)
fto nereikia ilbrau&ti)

asmens pareigos)

(vardrs h psvanlC)
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