
  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

priedas 

 
  

JONAVOS PANERIO PRADINĖ MOKYKLA  

_________________________________________________________________ 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

  

_________RAŠTVEDĖ – SEKRETORĖ SIMONA KMITĖ ____ 

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

  
2022-08-01  Nr.9 

                         
Jonava 

 

2022 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  

1.1. Užtikrinti kokybišką etišką 

mokyklos darbuotojų ir 

lankytojų aptarnavimą. 

Etiškas, paslaugus, 

kompetentingas lankytojų 

aptarnavimas. 

Objektyvios ir išsamios 

informacijos apie 

mokyklos veiklą teikimas 

žodžiu, telefonu ir 

elektroniniu paštu. 

1.Darbuotojai ir interesantai 

aptarnaujami ir teikiama 

informacija vadovaujantis 

etikos kodeksu ir teisės 

aktais. 

2. Nėra darbuotojų ir 

lankytojų nusiskundimų  

raštinės veikla 2022 m.  

1.2. Užtikrinti kokybišką 

mokyklos dokumentų rengimą 

ir valdymą, vadovaujantis 

dokumentacijos planu.  

Nurodytu laiku parengti 

dokumentai, 

vadovaujantis 

raštvedybos taisyklėmis ir 

teisės aktais, 

dokumentacijos planu. 

1. Dokumentai parengti laiku 

visus 2022 metus. 

2. Dokumentai atitinka 

raštvedybos taisyklių 

reikalavimus ir teisės aktus. 

1.3.Formuoti ir archyvuoti 

dokumentų bylas pagal 

patvirtintą dokumentacijos 

planą ir bylų saugojimo 

reikalavimus. 

Reikiamu laiku parengtas 

ir suderintas 

dokumentacijos planas, 

parengiami ilgo ir trumpo 

saugojimo bylų apyrašai, 

archyvuojamos bylos  

1. Dokumentacijos planą 

parengti ir suderinti su 

Jonavos rajono savivaldybės 

specialistais iki 2022-12-31. 

2. Perkelti 2020-2022 m. ilgo 

saugojimo bylas į ilgo 

saugojimo bylų apyrašus.  

3. Perkelti 2021-2022 m. 

trumpo saugojimo bylas į 

trumpo saugojimo bylų 

apyrašą.  



4. Suformuoti 2022 m. 

trumpo  ir ilgo saugojimo 

bylas. 

1.4. Įvaldyti DVS kontora 

programą.   

Užtikrinti dokumentų 

registravimą ir siuntimą 

naudojant DVS kontora 

programą. 

1. Registruoti ir siųsti 

dokumentus naudojant DVS 

kontora programą.    

1.5.Tobulinti žinias seminaruose 

ar kursuose. 

Gilinti žinias, tobulintis 

kursuose susijusiuose su 

tiesioginiu darbu. 

Tobulinti kvalifikaciją 1 

seminare ar mokymuose 2022 

m.  

  

2.  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 nedarbingumo (ligos), nenumatytos atostogos. 

3.2. Kitos nenumatytos aplinkybės, pavestos neplaninės užduotys. 

  

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

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  
  

6.1. DVS, My Lobster sistemų valdymas 

6.2. Dokumentų saugojimas ir archyvavimas. 

  

 
Direktorė________________________________                     ___________                            Gita Levickienė 
(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) 
________________________________________                             ___________                     Simona Kmitė 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)                               (parašas)                        (vardas ir pavardė) 
  

  

   
 


