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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. Vykdyti 

prekių, paslaugų 

ir darbų 

pirkimus pagal 

viešuosius  

pirkimus 

reglamentuojan 

čius 

dokumentus.  

Prekės, paslaugos ir 

darbai įsigyjami 

tikslingai ir laikantis  

Viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių 

dokumentų 

reikalavimų.  

Iki kovo 15 d. parengtas ir 

CVP IS paskelbtas viešųjų 

pirkimų planas. 

Peržiūrėti ir patikslinti 

(pakeisti) viešuosius pirkimus 

reglamentuojantys  

dokumentai gimnazijoje. 

Įvykdyti ne mažiau kaip 2 

pirkimai per CPO, 3 pirkimai 

per CVP IS, visi metiniai 

mažos vertės pirkimai atlikti 

Viešųjų pirkimų 

suvestinė CVP IS 

paskelbta 

 2020-03-06. 

Viešųjų pirkimų planas 

ir jo pakeitimai 

paskelbti gimnazijos 

tinklalapyje. 

Per CPO įvykdytas 1 

pirkimas. Per CVP IS 

paskelbti 3 pirkimai 



apklausos būdu (žodžiu arba 

raštu) atlikus rinkos analizę. 

Po pirkimo procedūrų 

sudarytos sutartys paviešintos 

CVP IS, vykdoma sutarčių 

įgyvendinimo kontrolė ir 

skaičiuojamos vertės. 

Teisingai ir laiku pildomas 

pirkimų žurnalas. 

 

(maitinimo paslaugos 

skelbtas du kartus ir 

medžio granulių). Visi 

viešieji pirkimai atlikti 

vertinant rinką. Visos 

raštu sudarytos sutartys 

( 7- paslaugų; 6- prekių 

ir 1 CPO) paskelbtos 

CVP IS sistemoje. 

Vykdoma sutarčių 

įgyvendinimo kontrolė, 

skaičiuojamos pirkimų 

vertės pagal BVPŽ 

pirmuosius 4 kodus. 

Teisingai ir laiku 

pildomas pirkimų 

žurnalas ir pirkimų 

kontrolės žurnalas. 

Atlikti papildomi 

pirkimai dėl nuotolinio 

mokymo (skaitmeninio 

turinio diegimo, IT 

priemonių, e. pratybų, 

edukacinių erdvių) ir 

papildomos 

dezinfekavimo bei 

asmens apsaugos 

priemonės dėl  COVID-

19 grėsmės valdymo. 

Parengtos ir 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

patvirtintos gimnazijos 

Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklės. 

1.2.Pasirūpinti 

pastatų ir 

patalpų 

einamuoju 

remontu bei 

teritorijos 

priežiūra.` 

Atliekamas 

kasmetinis einamasis 

remontas, tinkamai 

prižiūrėta teritorija. 

Išgenėti teritorijoje 

augantys medžiai. 

Aktų salės grindų atnaujinimas 

(šlifavimas ir lakavimas) iki 

vasario 24 d. 

Klasių kabinetų langų 

užtemdymas ( ne mažiau kaip 

trijų) iki birželio 1 d. 

Atlikti suplanuotus kabinetų,  

koridorių, laiptinių remontus 

(301 kab. remontas;  

koridoriaus sienų remontas 

prie technologijų kabineto, 

laiptinės remontas prie sporto 

salės); 

Gauti leidimai ir išgenėtas 

takas link autobusų stoties. Iki 

balandžio 15 d. 

Iki vasario 3 d  

atnaujintos aktų salės 

grindys (atlikti šlifavimo 

ir lakavimo darbai). 

Užtemdyti 44 kabinetų 

langai (8 iki balandžio 1 

ir 36 iki gruodžio 31). 

Atlikti suplanuoti 

kabinetų remontai:301, 

prie technologijų 

kabineto ir sporto salės). 

Atliktas remontas 

Mockaičiuose, pritaikant 

kabinetą ikimokyklinei 

grupei. 

Gautas leidimas  ir 

išgenėtos liepos .Taip 



pat gautas leidimas dėl 

maumedžių kirtimo prie 

II korpuso ir įvykdyti 

kirtimo darbai. 

Sutvarkytos Pagryžuvio 

ikimokyklinio-pradinio 

ugdymo skyriaus 

patalpos, pastatai ir 

aikštelė perduota  

Tytuvėnų apylinkių 

seniūnijai. 

Įvestas vandentiekis 

Mockaičių skyriuje. 

2.3. Užtikrinti 

darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos, 

priešgaisrinės 

saugos, civilinės 

saugos 

reikalavimų 

laikymosi 

kontrolę. 

Laiku pravesti 

reikalingi 

instruktažai ir 

mokymai. 

 

Iki gegužės 15 d. pravesti 

gaisrinės saugos mokymai 

darbuotojams; 

Iki kovo 1 d. parengtas 

Civilinės saugos planas  ir jis 

įgyvendintas.  

Iki kovo 31 d. parengta 

ataskaita apie CS priemonių 

plano įgyvendinimą ir ji 

pateikta Kelmės rajono 

savivaldybės administracijai. 

 

Gaisrinės saugos 

mokymai dėl nuotolinio 

darbo nusikėlė. Jie 

pravesti gruodžio 11 d. 

Iki kovo 1 d. parengtas 

ir suderintas Civilinės 

saugos planas 2020 

metams. II korpuse  

pravestos funkcinės 

pratybos  ,,Gaisras prie 

aktų salės“ Gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. 

kovo 4 d. įsakymu Nr. 

V-46 

Organizuoti 2 val. 

civilinės saugos 

mokymai.   

Iki kovo 31 d. parengta 

ataskaita apie CS 

priemonių plano 

įgyvendinimą ir  

pateikta Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijai. 

Visi darbuotojai 

supažindinti su  NVSC 

algoritmais. 

 

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. Vykdyti prekių, paslaugų ir 

darbų pirkimus pagal viešuosius  

pirkimus reglamentuojančius 

dokumentus.  

Prekės, paslaugos ir darbai 

įsigyjami tikslingai ir 

laikantis  Viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų.  

Iki kovo 15 d. parengtas ir CVP 

IS paskelbtas viešųjų pirkimų 

planas. 

Parinktas nepriklausomas 

elektros tiekėjas ik birželio 1 d 

Įvykdyti ne mažiau kaip 3 

pirkimai per CPO, 2 pirkimai 

per CVP IS, visi metiniai mažos 

vertės pirkimai atlikti apklausos 

būdu (žodžiu arba raštu) atlikus 

rinkos analizę. 

Po pirkimo procedūrų sudarytos 

sutartys paviešintos CVP IS, 

vykdoma sutarčių įgyvendinimo 

kontrolė ir skaičiuojamos vertės. 

Teisingai ir laiku pildomas 

pirkimų žurnalas,  

 

2.2. Pasirūpinti pastatų ir patalpų 

priežiūra, einamuoju remontu bei 

teritorijos priežiūra. 

Atliekamas kasmetinis 

einamasis remontas, 

tinkamai prižiūrėta 

teritorija.  

Suremontuoti bent 3 kabinetai. 

Atliktas sporto salės  

(Taikos g.4A) stogo dangos 

einamasis remontas, pritvirtinant 

atšokusias skardas iki 2021 m. 

rugsėjo 1 d. 

Iki kūrenimo sezono pradžios 

išvalytas gimnazijos kaminas.  

Tytuvėnų apylinkių seniūnijai 

perduotos patalpos adresu Liepų 

g.2, Johampolio k., Tytuvėnų 

apylinkių seniūnija. 

 

2.3. Užtikrinti darbuotojų 

saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos reikalavimų 

laikymosi kontrolę. 

Nėra įvykusių nelaimingų 

atsitikimų darbe, 

nenustatyta darbuotojų 

saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos pažeidimų. 

Darbuotojai turi asmens 

ir darbo apsaugos 

priemones. 

Dalyvauti gimnazijos 

Krizių valdymo komisijos 

veiklose, suvaldant 

COVID-19 . 

Darbuotojai aprūpinti asmens 

apsaugos priemonėmis dėl 

COVID- 19 ir darbo apsaugos 

priemonėmis pagal atnaujintą 

poreikį iki balandžio 1 d. 

Nėra  COVID-19 protrūkių ir 

plitimo grėsmės gimnazijoje ir 

Mockaičių skyriuje. 

Patikrinimų aktuose nėra 

fiksuotų pažeidimų. 

Iki rugsėjo 1 d. atlikti varžų 

matavimai, gesintuvų patikra. 

 

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.  Darbuotojos nedarbingumas.  

3.2. Nepakankamas mokymo aplinkos finansavimas 

 


