
 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 
priedas 

 

GARGŽDŲ KULTŪROS CENTRAS 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

DIREKTORĖ VAIDA SKUODIENĖ 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

2020 m. sausio 24 d. Nr. T27-13 
(data) 

______Gargždai______ 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 
 

 

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 Gargždų 

kultūros centro veiklą. 
Perengti centro teikiamų 

kultūros paslaugų vertinimo 

sistemą. 

Parengtas pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis vertinimo tvarkos aprašas, 

atliktas tyrimas. 

2.2. Užtikrinti  darbuotojų veiklumą 

ir tikslų siekimą. 

Nustatytos tikslinės 

užduotys kiekvienam 

darbuotojui. 

Suformuotos darbuotojų metinės 

veiklos užduotys.  

2.3. Užtikrinti 2020 metų veiklos 

plano įgyvendinimą. 

Kokybiškas veiklos 

organizavimas. 

Tikslingas ir kokybiškas 2020 metų 

veiklos plano įgyvendinimas. 

 

2.4. Kultūros centro reklaminio 

įvaizdžio gerinimas. 

Kultūros centro internetinės 

svetainės atnaujinimas, 

naujų reklaminių galimybių 

paieška. 

Spaudoje informuoti rajono 

visuomenę apie renginius, 

problemas. 

Nuolat, pagal reikalavimus, 

atnaujinama centro internetinė svetainė 

bei kitos internetinės prieigos. 

Nuolatinė reklama ir aparašyti 

straipsniai rajono spaudoje. 

2.5. Iki 2020 m. birželio 30 d. 

parengti Klaipėdos rajono 

savivaldybės merui įstaigos 

žmogiškųjų resursų, veiklos išlaidų 

ir valdomos infrastruktūros 

optimizavimo strategiją ir veiksmų 

planą, siekiant mažinti įstaigos 

Sumažėjusios įstaigos 

išlaidos pagal 2020 m. 

įstaigai patvirtintą biudžetą. 

1. Iki 2020 m. liepos 10 d. Klaipėdos 

rajono savivaldybės merui raštu 

pateikta infrastruktūros optimizavimo 

strategija ir veiksmų planas. 

2. Ne mažiau kaip 10 proc. 

sumažėjusios įstaigos išlaidos pagal 

2020 m. įstaigai patvirtintą biudžetą. 
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išlaikymui skiriamas valstybės ir 

savivaldybės biudžeto lėšas. 

2.6. Aktyviai dalyvauti teikiant 

paraiškas Europos Sąjungos ar 

valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamuose priemonėse. 

Įgyvendinti Europos 

Sąjungos ar valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai, iš 

kurių vienas – susijęs su 

įstaigos infrastruktūros 

gerinimu. 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 Europos 

Sąjungos ar valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai, iš kurių vienas – 

susijęs su įstaigos infrastruktūros 

gerinimu. 

 


