
 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

priedas 
 

(Veiklos vertinimo išvados forma) 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

direktorius Arūnas Astramskas 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

2020-01-29 Nr. ________ 
(data)    

Panevėžys 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas) 
 

Metinės veiklos 

užduotys / 

metinės 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas (toliau – 

vadovas) / savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo (toliau – 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo) vertins, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką 

įstaigos veiklą 

Įgyvendinti patvirtintą 

įstaigos perspektyvinę 

veiklos programą 

2019 metams ir 

nustatytus veiklos 

rodiklius. 

 

Perspektyvinės veiklos 

programos veiklos rodiklių 

2019 metams įgyvendinimo 

proc. 

 

140,6 proc. 

 

Įgyvendinti 2019 m. 

įstaigos veiklos planą 

2019 m. muziejaus veiklos 

plano įgyvendinimo proc. 

98 proc. 

Neįvykdytos 

veiklos susijusios 
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su užsitęsusiu 

projektu „Moigių 

pastatų komplekso 

modernizavimas ir 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams“ 

Suformuluotos 

įstaigos darbuotojų 

metų veiklos užduotys 

prisideda prie vadovo 

veiklos užduočių, 

įstaigos metinio 

veiklos plano 

įgyvendinimo. 

 

Kiekvieno įstaigos 

darbuotojo užduotys yra 

susietos su įstaigos veiklos 

kryptimis ir prisideda prie 

trumpalaikių tikslų 

įgyvendinimo. 

 

Užduotys 

suformuluotos ir 

prisidėjo prie 

įstaigos tikslų 

įgyvendinimo 

Rinkti ir analizuoti 

informaciją apie 

įstaigos teikiamų 

kultūrinių paslaugų 

vartotojų poreikius, 

vertinti kultūros 

paslaugų vartotojų 

pasitenkinimą ir jo 

kitimą, nustatyti 

tobulintinas veiklos 

sritis ir siekti 

kokybiškesnio 

kultūros paslaugų 

teikimo. 

Atliktas įstaigos vartotojų 

pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugomis 

tyrimas (forma – anketa).  

Įgyvendintos priemonės 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti. 

2019 m. apklausos 

būdu (anoniminė 

anketa) atliktas 

tyrimas, koks yra 

edukacinių 

užsiėmimų 

efektyvumas ir 

aktualumas.  

 

12 darbuotojų 

dalyvavo 

mokymuose 

 

Plėsti edukacines 

erdves bei edukacinių 

programų įvairovę, 

pritaikant jas vaikų ir 

suaugusiųjų 

edukacinėms – 

kūrybinėms veikloms. 

Naujų įdiegtų edukacinių 

programų skaičius 

Sukurta 1 nauja 

edukacinė 

programa Cido 

arenoje „Sportuok 

pats“.Viso 2019 m. 

veikė 30 

edukacinių 

programų. Kadangi 

2020 m. 

planuojame 

atidaryti Edukacinį 

centrą, tai kursime 

naujas (iki 10) ir 

peržiūrėsime visą 

programų „tinklelį“ 

Naujų edukacijoms skirtų 

erdvių pritaikymas. 

Panevėžio Ąžuolo 

ir M. Karkos 

progimazijų erdvės  
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(vyko muziejaus 

diena) 

Įgyvendinti Panevėžio 

kraštotyros muziejaus 

renginių ir paslaugų 

rinkodarą, išnaudojant 

ir virtualią erdvę; kurti 

virtualius produktus ir 

juos publikuoti 

Panevėžio kraštotyros 

muziejaus darbuotojų 

parengtų publikacijų 

skaičius. 

 

64 

Facebook paskyroje 

Panevėžio kraštotyros 

muziejaus gerbėjų skaičiaus 

pokytis, lyginant su 

praėjusiais metais. 

 

188 nauji sekėjai, 

pasiekti 36 294 

žmonės, 1936 

„patinka“. 

Atidaryta 

Instagram paskyra 

Plėstas ir 

pertvarkinėtas 

muziejaus 

tinklalapis  

1.2. Optimizuoti 

išteklių valdymo 

procesus ir 

užtikrinti 

efektyvų ir 

skaidrų jų 

panaudojimą 

Funkcijų atlikimo 

efektyvumas 

pasiektas, mažinant 

sąnaudas, racionaliai 

valdant žmogiškuosius 

išteklius, 

optimizuojant veiklos 

procesus 

 

Įdiegti technologiniai 

sprendimai, užtikrinantys 

efektyvesnį įstaigos 

darbuotojų darbą 

Gerinti darbo su 

kompiuterine 

programa 

„Biudžetas VS“ 

įgūdžiai – 3 

darbuotojai;  

įvaldyta duomenų 

valdymo sistema 

Avilys (įvaldė 

gerai – 1 

darbuotojas, 

patenkinamai – 5)  

įvaldyta LIMIS 

programa – 2 

darbuotojai 

 

1.3. Pagerinti 

bendradarbiavi

mą su kitomis 

Panevėžio 

miesto kultūros 

įstaigomis 

organizuojant 

bendrus 

renginius bei 

vykdant kultūros 

projektus 

Įstaiga ieško efektyvių 

paslaugų teikimo būdų 

ir juos išnaudoja 

bendradarbiaudama su 

kitomis Panevėžio 

miesto kultūros 

įstaigomis 

 

 

 

 

 

 

Kultūros įstaigų, su 

kuriomis įstaiga rengė ir 

įgyvendino bendrus 

projektus /organizavo 

renginius skaičius. 

 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus, Latvijos 

nacionalinis 

muziejus, Estijos 

nacionalinis 

muziejus, Kauno 

apskrities archyvas, 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai,  

Panevėžio dailės 

galerija, 

Panevėžio 

apskrities G. 
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Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka, 

Panevėžio r. viešoji 

biblioteka, 

Okupacijos ir 

laisvės kovų 

muziejus, Vilniaus 

Tuskulėnų rimties 

parkas, 

Panevėžio dailės 

mokykla 

1.4. Dalyvauti 

rengiant 

Panevėžio 

miesto 516-ąjį 

gimtadienį ir 

Vasarvidžio 

šventę. Taip pat 

prisidėti 

įgyvendinant 

savivaldybės 

kultūros 

programas 

Kokybiški renginiai ir 

prisidėta 

organizuojant 

didžiuosius miesto 

renginius. 

Dalyvauta miesto 

gimtadienio programoje. 

 

 

Dalyvauta eisenoje 

Dalyvauta ir prisidėta 

rengiant Vasarvidžio šventę. 

 

 

Konsultuoti 

rengėjai, skolintas 

inventorius 

Suorganizuoti renginiai. Organizuota: 

Laisvės gynėjų 

diena, Muziejų 

naktis, G. 

Petkevičaitės-Bitės  

atminimo medalio 

„Tarnaukite 

Lietuvai‘ įteikimo 

ceremonija, 

Bolševikų 

išvarymo iš 

Panevėžio krašto 

minėjimas, Gedulo 

ir vilties diena, 

Juodojo kaspino ir 

Baltijos kelio 

diena. 

1.5. Efektyviai 

valdyti įstaigos 

dokumentų 

valdymą bei 

komunikaciją su 

Savivaldybe. 

Savalaikis dokumentų 

(įvairios informacijos, 

programų sąmatų, 

ataskaitų ir kt.) 

pateikimas 

Neužfiksuota pažeidimų iš 

įvairių Savivaldybės 

institucijų dėl įstaigos 

veiklos. 

 

Pažeidimų 

neužfiksuota 

Nėra nusiskundimų dėl 

nustatytais terminais ir 

tinkamai parengtų 

dokumentų, informacijos, 

planų ir ataskaitų pateikimo. 

 

Nusiskundimų 

nebuvo 
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2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1.Užtikrinti kokybišką įstaigos 

veiklą 

Tinkamai suplanuoti 

įstaigos veiklą ir parengti 

įstaigos perspektyvinės 

veiklos programą 2021 

metams, neatsiliekant nuo 

2020 metų pasiektų 

rodiklių bei įgyvendinti 

patvirtintą įstaigos 

perspektyvinę veiklos 

programą 2020 metams ir 

pagrindinius veiklos 

rodiklius. 

Parengta ir patvirtinta 

perspektyvinė programa 2021 

metams, atsižvelgiant į 2020 

metų pasiektus rodiklius 

Perspektyvinės veiklos 

programos pagrindinių veiklos 

rodiklių 2020 metams 

įgyvendinimo proc. ne mažesnis 

nei 90 proc., bet ne didesnis nei 

110 proc. 

 

1.6. Užtikrinti 

efektyvią ir 

profesionalią 

kultūros ir meno 

plėtrą, teikiant 

kultūros ir meno 

sričių 

finansavimo 

projektus 

įvairioms 

finansavimo 

programoms bei 

siekti kultūros ir 

verslo sričių 

bendradarbiavi

mo. 

Parengti ne mažiau 

kaip 3 kultūros ir 

meno sričių 

įgyvendinimo 

projektus, organizuoti 

ir užtikrinti jų 

įgyvendinimą, į 

projektų įgyvendinimo 

ir finansavimo 

šaltinius įtraukiant 

verslą, siekti  gerinti 

komunikaciją su 

verslu. 

 

Parengtų ir gautų 

finansavimą iš kitų kultūros 

ir meno sričių programų 

projektų skaičius (tame 

tarpe ir tarptautinių 

programų), neįskaitant iš 

Panevėžio miesto 

savivaldybės biudžeto 

finansuojamų programų. 

 

2019 m. teiktos 7 

paraiškos, gautas 

finansavimas 3 

projektams. 1 

savivaldybės, 2 

KRF. 

Įgyvendintų kultūros ir 

meno sričių projektų 

skaičius 

 

Vykdyti ir baigti 4 

projektai, vienas jų 

tęstinis, 

finansavimas 

gautas 2018 m.  

Vienas 2019 m. 

pradėtas tęstinis 

projektas bus 

baigtas 2020 m. 

Verslo įmonių prisidėjimo 

įgyvendinant projektus proc. 

Nebuvo tokių 

atvejų, 0 proc. 
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Pritaikyti įstaigos darbo 

laiką atitinkantį vartotojų 

poreikius 

Pakeistas ir pritaikytas vartotojų 

poreikiams Muziejaus darbo 

laikas  

Įgyvendinti Muziejaus 

renginių ir paslaugų 

rinkodarą, išnaudojant ir 

virtualią erdvę 

Įgyvendintų rinkodaros 

priemonių (įvardinti kokios) 

skaičius, bet ne mažiau nei 3  

2.2. Optimizuoti išteklių 

valdymo procesus ir užtikrinti 

efektyvų ir skaidrų jų 

panaudojimą 

Funkcijų atlikimo 

efektyvumas pasiektas, 

mažinant sąnaudas, 

racionaliai valdant 

žmogiškuosius išteklius, 

optimizuojant veiklos 

procesus 

 

Įdiegti technologiniai 

sprendimai, užtikrinantys 

efektyvesnį įstaigos darbuotojų 

darbą 

2.3. Skatinti įstaigos darbuotojų 

profesinį tobulėjimą, plėsti jų 

akiratį, gerinti kolektyvo 

mikroklimatą, papildyti darbo 

priemonių arsenalą 

Ne mažiau 80 proc. 

įstaigos specialistų per 

metus turi dalyvauti ne 

mažiau kaip 1-2 

mokymuose; surengti 

kolektyvo gerosios 

patirties kelionę į panašią 

veiklą vykdančią įstaigą ir 

įsigyti geresniam darbo 

organizavimui reikalingas 

priemones/paslaugas 

Rezultatas laikomas pasiektu, 

jei 2020 metais 80 proc. įstaigos 

specialistų dalyvavo mažiausiai 

1 mokymuose, surengta 

gerosios patirties kelionė ir 

įsigytos 2 priemonės/paslaugos 

geresniam darbo organizavimui 

2.4. Pagerinti sąlygas miesto 

bendruomenei dalyvauti  

kūrybinėje/kultūrinėje veikloje.  

Sudarytos sąlygos miesto 

gyventojams dalyvauti 

kultūros ir meno veikloje, 

ugdyti jų kūrybiškumą ir 

meninę raišką 

Parengtos ir Kultūros pasui 

pritaikytos ne mažiau kaip 3 

naujos edukacinės programos 

(įvardinti kokios) 

2.5. Užtikrinti efektyvią ir 

profesionalią kultūros ir meno 

plėtrą, teikiant kultūros ir meno 

sričių finansavimo projektus 

įvairioms finansavimo 

programoms  

Parengti ne mažiau kaip 3 

kultūros ir meno sričių 

įgyvendinimo projektus, 

organizuoti ir užtikrinti jų 

įgyvendinimą 

 

Parengtų kultūros ir meno sričių 

finansavimo projektų skaičius  

Kultūros ir meno projektų 

įgyvendinimui pritrauktos lėšos 

iš kitų finansavimo šaltinių, bet 

ne mažiau kaip 10 proc. 

projektų vertės (nurodyti 

įgyvendintų projektų vertę 

eurais bei lėšas eurais iš kitų 

finansavimo šaltinių bei 

įvardinti finansavimo šaltinius) 

Verslo įmonių prisidėjimas, 

įgyvendinant projektus bei 

įstaigos veiklos pagerinimui, ne 

mažiau nei 1000 Eur 
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2.6. Užtikrinti BDAR taisyklių 

laikymąsi, parengti Muziejaus 

asmens duomenų saugojimo 

politikos taisykles, turėti už 

asmens duomenų apsaugą 

atsakingą darbuotoją 

Parengti Muziejaus 

asmens duomenų 

saugojimo politikos 

taisykles, paskirti už 

asmens duomenų apsaugą 

atsakingą darbuotoją 

Parengtos Muziejaus asmens 

duomenų saugojimo politikos 

taisyklės 

Paskirtas už asmens duomenų 

apsaugą atsakingas darbuotojas 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys 

gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. Nefinansuoti ar nepakankamai finansuoti projektai, neįvykę viešieji pirkimai 

3.2. Pasikeitę steigėjo veiklos prioritetai ir planai 

3.3. Partnerių atsisakymas dalyvauti bendruose projektuose, bendrai vykdomų ir savivaldybės 

projektų veiklų grafiko vėlavimas, pabaigos atidėjimas. 

3.4. Personalo kaita 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas 
 

Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių  

įvykdymo aprašymas 

Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 

užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 

Labai gerai – 4 ☐ 

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines 

veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai – 3 ☐ 

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias 

metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Patenkinamai – 2 ☐ 

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos 

užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai – 1 ☐ 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

vertinimo kriterijai 

Pažymimas atitinkamas 

langelis:  

4 – labai gerai 

3 – gerai 

2 – patenkinamai 

1 – nepatenkinamai 
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis 

nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 
1☐    2☐    3☐   4☐  

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, 

atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 
1☐    2☐    3☐   4☐ 
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PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ 

ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS 

FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ 

 

1☐    2☐    3☐   4☐ 

 

 

 

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją  

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  
 

6.1. Įstaigos strateginis planavimas 
6.2. Personalo valdymas 
6.3. Paslaugų kokybės tobulinimas 

6.4. Projektų rengimo įgūdžių tobulinimas  

 

III SKYRIUS 

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Bendras veiklos vertinimas 

 Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir 

gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį 
 

Vertinimas Nepatenkinamai – ☐ Patenkinamai – ☐ Gerai – ☐ Labai gerai – ☐ 

 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

 
________________________________________ ___________ ______________ 

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

 
 

 
(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka) 

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius ___________ Arūnas Astramskas 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau: 

 (ko nereikia, išbraukti) 

(ko nereikia, išbraukti) 
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Panevėžio kraštotyros muziejaus tarybos narė ___________ Violeta Venckuvienė 

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

___________________ 


