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Jonava 

 

1. 2022 m. 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) 

1.1. Vykdyti mokyklos 

viešuosius pirkimus 

vadovaujantis  VPĮ, 

MVPA, mažos vertės 

pirkimų aprašu ir 

mokyklos viešųjų 

pirkimų planu bei 

direktoriaus įsakymais.   

1. Kokybiškai ir laiku parengti 

viešųjų pirkimų dokumentai 

(paraiškos, tiekėjų apklausos, 

pirkimų komisijos protokolai, 

narių deklaracijos ir kt.). 

2. Atlikti viešuosius pirkimus 

pagal VP planą, direktoriaus 

įsakymus ir juose numatytas 

pirkimų datas. 

3.  Laiku parengti ir paskelbti 

VP dokumentus (pirkimus, 

ataskaitas, pirkimų sutartis, 

mažos vertės pirkimų žurnalą, 

planuojamus pirkimus ir kt.) 

pagal VPĮ reikalavimus CVP ir 

mokyklos svetainėje.  

4. Vykdyti 1-2 mažos vertės 

pirkimus per CPO.  

Kriterijai:  

1.Viešųjų pirkimų dokumentai, 

patvirtinti direktoriaus pagal 

pirkimų planą – visus 2022 m.  

2. Viešųjų pirkimai vykdomi 

pagal VP planą, laiku sudarytos 

su tiekėjais sutartys – visus 2022 

m.  

3. Skelbiami viešieji pirkimai 

CVP IS/CPO, mokyklos 

svetainėje – visus 2022 m.  

4. VP planas 2022, ataskaitos, 

žurnalai, suvestinės  pateiktos iki 

VPĮ ir direktoriaus įsakymuose 

nurodytų datų. 

5. Laiku sudarytos ir paviešintos 

sutartys – visus 2022 m.  

1.2. Užtikrinti einamųjų 

ir planinių remontų 

priežiūrą, bei kontrolę, 

savalaikį paruošimą 

naujiems mokslo 

metams, netrukdant 

ugdymo procesui.  

1. Laiku ir kokybiškai atlikti 

pastato patalpų, kiemo remonto 

darbai.  

2. Paruošti naujiems mokslo 

metams klases ir kitas patalpas, 

mokytojų ir mokinių darbo 

vietas, šildymo, vandens ir kt. 

ūkio sistemas.  

3. Įvertinti mokyklos ūkio 

situaciją ir operatyviai priimti 

sprendimus dėl iškilusių ūkio 

problemų.  

4. Sudaryti tinkamas ugdymo ir 

darbo sąlygas, aprūpinant 

darbuotojus ir atliepiant ūkio 

poreikius. 

Kriterijai 

1. Remonto darbai atlikti iki 

sutartyse nurodytų datų. 

2. Visuomenės sveikatos centro 

aktuose 2022 m. nenustatyta 

higienos normų pažeidimų – visus 

2022 m.  

3. Mokytojų ir mokinių darbo 

vietos, klasės, patalpos  paruoštos 

naujiems mokslo metams iki 

2022-08-31, netrukdant ugdymo 

proceso. 

4. Nėra skundų dėl aprūpinimo 

priemonėmis ir ūkio problemų 

šalinimo – visus 2022 m. 

1.3. Užtikrinti 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės 

saugos, civilinės saugos 

instruktavimą darbo 

1. Savalaikiai pravesti 

periodiniai darbuotojų 

instruktažai bei mokymai 

(esamų ir naujų darbuotojų).  

2. Pataisytas ekstremalių 

situacijų valdymo planas. 

Kriterijai: 

1.  Darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės saugos 

instruktavimo žurnalai,  

instruktavimas vietoje pravestas  



vietoje ir pravesti 

privalomus mokymus. 

3. Pravesti civilinės saugos 

mokymai ir mokyklos 

evakuacija.  

iki 01-15, naujų darbuotojų – 

pirmą darbo dieną. 

2. Civilinės saugos mokymai 

pravesti iki 06-10. 

4. Ekstremalių situacijų valdymo 

planas pataisytas iki 09-15. 

4. Patikrinimo aktai, nėra 

pažeidimų – už visus 2022 m.  

1.4. Įtraukti į mokyklos 

apyskaitą ir nurašyti 

ilgalaikį turtą, ūkinį 

inventorių ir atsargas, 

atlikti inventorizaciją 

pagal galiojančius teisės 

aktus. 

1. Įtraukti laiku į mokyklos 

apyskaitą ilgalaikį turtą, ūkinį 

inventorių ir parengti priėmimo 

perdavimo darbuotojams aktus.  

2. Parengti ilgalaikio turto, 

ūkinio inventoriaus, atsargų 

nurašymo aktus pagal teisės 

aktus ir laiku pateikti 

direktoriui ir apskaitos 

specialistui. 

3. Parengti ilgalaikio turto, 

ūkinio inventoriaus 

žiniaraščius ir atlikti turto 

inventorizaciją. 

4. Parengti trumpalaikės 

nuomos dokumentus, išrašyti 

sąskaitas.   

Kriterijai: 

1. Gauti ir parengti dokumentai 

įregistruojami į mokyklos registrus 

pagal dokumentacijos planą – visus 

2022  m.  

2. Dokumentai, parengti ir 

perduoti DVS, direktoriui, 

savivaldybės ir centralizuotos 

buhalterijos specialistams – visus 

2022 m. 

3. Turto (ilgalaikio ir 

trumpalaikio), atsargų nurašymo, 

priėmimo/perdavimo, nurašymo 

aktai – per 5 d. d. po 

įsigijimo/atvežimo,  parengus 

nereikalingo (negalimo) turto 

apžiūros aktus – per 5 d.d. 

4. Sutvarkytos bylos su registrais 

perduotos į archyvą iki 2022-01-

15. 

5. Atlikta mokyklos metų 

inventorizacija, pateikti 

žiniaraščiai iki 2023-01-15.  

  

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

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

įvykdymui) 

2.1. Ilgalaikis nedarbingumas.  

2.2. Lėšų trūkumas. 

2.3. Tiekėjų sutarčių vykdymo terminų nesilaikymas. 

 

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

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  

3.1. Viešųjų pirkimų vykdymas 

3.2. Civilinės/priešgaisrinės saugos mokymai 

3.3. Darbuotojų saugos mokymai vadovams 

  

Direktorė                                                  _________________                                Gita Levickienė 
                                                                                      (parašas)                       

Su 2022 m. užduotimis susipažinau: 
 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui                 __________________                                 Genutė Januškaitė 
                                                                                      (parašas)                        

  

Su direktoriaus pavaduotojos ūkiui 2022 m. užduotimis susipažinau  
 

Darbo tarybos pirmininkė                         ___________________                                 Asta Lukošaitienė 

                                                                         (parašas)                        


