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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. Parengti siūlymus 

dėl automatizuoto 

vartotojų 

bibliotekinio 

aptarnavimo 2020 m. 

siekiant pagerinti 

vartotojų 

bibliotekinio 

aptarnavimo kokybę 

Pateikti siūlymai 

leistų optimizuoti 

2 VSCB 

bibliotekų (filialų) 

veiklą ir pagerintų 

vartotojų 

bibliotekinio 

aptarnavimo 

kokybę VSCB 

Pavilnio ir 

renovuotose 

patalpose 

veiksiančioje 

Lazdynų 

bibliotekoje. 

Pasiūlymus 

pateikti iki 2020 

m. kovo mėn. 

Paruoštų pasiūlymų VSCB 

bibliotekų vartotojų 

automatizuotam 

aptarnavimui ir veiklos 

optimizacijai skaičius. 

Optimizuota VSCB 

Lazdynų ir „Paparčio“ 

bibliotekų veikla, 2020 

m. automatizuotai 

aptarnaujami 

optimizuotos VSCB 

Lazdynų bibliotekos ir 

VSCB Pavilnio 

bibliotekos vartotojai 
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2.Organizuoti 

kvalifikacijos kėlimo 

ir kompetencijų 

ugdymo mokymus 

VSCB viešųjų 

bibliotekų sistemos 

darbuotojams 

2020 m. 

organizuoti 

kvalifikacijos 

kėlimo ir 

kompetencijų 

ugdymo 

mokymus ne 

mažiau 60 proc. 

įstaigos 

darbuotojų. 

Darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose skaičius ir 

procentas nuo bendro 

darbuotojų skaičiaus. 

2020 m. dėl pandeminės 

situacijos Lietuvoje 

buvo organizuojami 

daugiausia mokymai 

nuotoliniu būdu. 60 

proc. (62 darbuotojai) 

VSCB viešųjų 

bibliotekų sistemos 

darbuotojų dalyvavo 

mokymuose autorinių 

teisių, bibliotekinių 

dokumentų apskaitos ir 

katalogavimo, viešųjų 

interneto prieigos taškų 

organizavimo temomis.  

3.Tęsti Vilniaus m. 

savivaldybės 

centrinės bibliotekos 

ir Krokuvos miesto 

centrinės bibliotekos 

(Lenkija) 

bendradarbiavimą 

Renginiai, 

skatinantys 

Vilniaus 

bibliotekų 

lankytojus bei 

darbuotojus 

susipažinti su 

Lenkijos istorija, 

organizuoti 

bendrus projektus. 

Organizuoti 3 

renginius (2 

Vilniuje ir 1 

Krokuvoje), 

skirtus bibliotekų 

bendradarbiavimu

i. Planuojamas 

renginių dalyvių 

bendras skaičius: 

800, veiklose 

dalyvaus ne 

mažiau kaip 10 

VSCB darbuotojų 

Organizuotų renginių 

skaičius. Renginių lankytojų 

skaičius. Bibliotekos 

darbuotojų, dalyvaujančių 

bendradarbiavimo veikloje, 

skaičius. 

Organizuoti 3 bendri 

renginiai: Krokuvoje, 

2020 m. sausio mėn. 9 

d.atidaryta paroda 

„ Stanislavas Moniuška: 

Krokuvos ir Vilniaus 

reminiscensijos”, skirta 

200-osioms 

kompozitoriaus gimimo 

metinėms. Paroda 

organizuota Krokuvos 

viešosios bibliotekos ir 

Krokuvos universiteto 

bibliotekos, 

bendradarbiaujant su 

Vilniaus miesto 

savivaldybės centrine 

biblioteka. 

Vilniuje, Bernardinų 

vasaros skaitykloje 

2020 m. rugsėjo mėn. 

7 d. VSCB darbuotojai 

ir skaityklos lankytojai 

dalyvavo„Tautos 

skaitymuose“ 

(Narodowe Czytania) – 

Krokuvos viešosios 

bibliotekos renginyje, 

skirtame J. Slovackio 

kūrybai.  

2020 m. liepos mėnuo 

visose VSCB viešosiose 

bibliotekose buvo 

„Lenkų literatūros 

mėnuo“ – bibliotekų 

vartotojams buvo 

siūloma plačiau 

susipažinti su 
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šiuolaikine lenkų 

grožine literatūra, bei 

klasika. Parenkant 

literatūros kūrinius 

konsultavomės su 

kolegomis Krokuvos 

viešojoje bibliotekoje.  

Bendras renginių 

dalyvių skaičius: 1200; 

organizuojant renginius 

dalyvavo 22 VSCB 

darbuotojai 

4.Organizuoti 

konferenciją, „Baltų 

palikimas“, skirtą 

Baltų Vienybės 

dienai paminėti. 

Konferencija 

skirta Lietuvos ir 

Latvijos istorijos, 

bei literatūros 

pažinimui, knygų 

verstų iš latvių 

kalbos 

pristatymui, bei 

ilgamečiam 

bendradarbiavimu

i su Rygos miesto 

centrine 

biblioteka 

(Latvija).  

Konferencijos dalyvių 

skaičius (planuojama iki 40 

dalyvių), pranešimų skaičius 

(planuojami 6 Lietuvos ir 

Latvijos lektorių pranešimai).  

Konferencija-seminaras 

„Baltų palikimas“ buvo 

organizuota 2020 m. 

spalio 15 d. VSCB 

Lazdynų bibliotekoje. 

Dėl karantino ribojimų 

kolegos iš Rygos 

centrinės bibliotekos 

joje dalyvavo nuotoliniu 

būdu. Pranešimą apie 

Baltijos šalių virtuvę 

skaitė prof. dr. 

Rimvydas Laužikas. 

Poetė, vertėja ir 

literatūros kritikė dr. 

Erika Drungytė 

pranešime tyrinėjo 

lietuvių ir latvių 

brolybės idėją, o 

vertėja, baltistė dr. 

Viktorija Jonkutė 

kalbėjo apie baltų ir 

Baltijos atminties 

sampratas. Latvijos 

Rainio ir Aspazijos 

muziejaus mokslinė 

bendradarbė Linda 

Grinberga nuotoliniu 

būdu renginio 

dalyviams pristatė 

žymių latvijos literatų 

Janio Rainio ir 

Aspazijos sąsajas su 

Lietuva, bei jų kūrybą. 

Renginio metu vyko 

latvių režisieriaus Jurio 

Kursiečio filmo 

„Olegas“ (2019) 

peržiūra. Renginyje 

dalyvavo 35 VSCB 

darbuotojai, bei 25 
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Rygos centrinės 

bibliotekos 

darbuotojai, viso 60 

dalyvių. Renginį 

organizavo 6 lektoriai 

(3 Vilniuje, 3 Rygoje) 

 

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) 

1. Organizuoti kvalifikacijos 

kėlimo ir kompetencijų ugdymo 

mokymus VSCB viešųjų 

bibliotekų sistemos darbuotojams 

2021 m. organizuoti 

kvalifikacijos kėlimo ir 

kompetencijų ugdymo 

mokymus ne mažiau 60 

proc. įstaigos darbuotojų. 

2021 m. II-III ketvirčiai  

Darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose skaičius ir 

procentas nuo bendro darbuotojų 

skaičiaus. 

2.  Užtikrinti projekto „Prisijungusi 

Lietuva“ vykdymą VSCB, siekiant 

Vilniaus miesto gyventojams 

sudaryti galimybę įgyti 

skaitmeninio raštingumo įgūdžių.  

Projekto vykdymas 5-iuose 

VSCB padaliniuose, 

apmokyti iki 2000 mokymų 

dalyvių, projekte dalyvaus 

ne mažiau 15 VSCB 

darbuotojų. 2021 m. I-II 

ketvirčiai 

Projekte dalyvaujančių VSCB 

bibliotekų skaičius, mokymų 

dalyvių skaičius, projekte 

dalyvaujančių darbuotojų 

skaičius.  

3. Tęsti Vilniaus m. savivaldybės 

centrinės bibliotekos ir Krokuvos 

miesto centrinės bibliotekos 

(Lenkija) bendradarbiavimą 

Renginiai, skatinantys 

Vilniaus bibliotekų 

lankytojus bei darbuotojus 

susipažinti su Lenkijos 

istorija, organizuoti bendrus 

projektus. Organizuoti 3 

renginius (nuotoliniu arba 

nenuotoliniu būdu), skirtus 

bibliotekų 

bendradarbiavimui. 

Planuojamas renginių 

dalyvių bendras skaičius: 

1000, veiklose dalyvaus ne 

mažiau kaip 20 VSCB 

darbuotojų. 2021 m. III-IV 

ketvirčiai. 

Organizuotų renginių skaičius. 

Renginių lankytojų skaičius. 

Bibliotekos darbuotojų, 

dalyvaujančių bendradarbiavimo 

veikloje, skaičius   

4. Tęsti Vilniaus m. savivaldybės 

centrinės bibliotekos ir Rygos 

miesto centrinės bibliotekos 

(Latvija) bendradarbiavimą 

Organizuoti bendri 

projektiniai renginiai, 

skatinantys Vilniaus 

bibliotekų lankytojus bei 

darbuotojus susipažinti su 

Lietuvos ir Latvijos 

literatūra, kultūra ir istorija, 

Organizuotų renginių skaičius. 

Renginių lankytojų skaičius. 

Bibliotekos darbuotojų, 

dalyvaujančių projektinėje 

veikloje, skaičius. 
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dalyvauti bendruose 

bendradarbiaujančių 

bibliotekų projektuose. 

Organizuoti 3 renginius 

(nuotoliniu arba 

nenuotoliniu būdu), skirtus 

Vilniaus ir Rygos 

kultūriniam 

bendradarbiavimui.  

Planuojamas renginių 

dalyvių bendras skaičius: 

1000, į veiklas planuojama 

įtraukti 20 VSCB 

darbuotojų. 2021 m. III-IV 

ketvirčiai.  

5. Vykdyti priemones, numatytas 

Kultūros politikos strateginių 

gairių įgyvendinimo priemonių 

plane 

Laiku ir tinkmai vykdyti 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos pavedimus, 

susijusius su Kultūros 

politikos strateginių gairių 

įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymu. 2021 m. I, 

II, III, IV ketvirčiai.  

Įvykdyti 99 proc. užduočių ir 

pavedimų per Kultūros skyriaus 

vedėjo ar kitais būdais nustatytą 

terminą 

 

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. Dėl besitęsiančios pandeminės situacijos galimas nepakankamas renginių lankytojų 

susidomėjimas virtualiais renginiais 

3.2.  Dėl besitęsiančios pandeminės situacijos galimas nepakankamas mokymų dalyvių skaičius, 

trūkstant kompetencijos dalyvauti mokymuose virtualiai 

3.3. 

 

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 ☐ 
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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☐ 

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. 

6.2. 

 

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) 

________________________________________ ___________ ______________ 
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(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) 

 

________________________________________ ___________ ______________ 

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

 

 

 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83efbc0032d911ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83efbc0032d911ea829bc2bea81c1194

