
 

Panevėžio miesto dailės galerija 

_________________________________________________________________ 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

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

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

___2022-02-07__ Nr. ________ 
        (data)    

 

_______Panevėžys_____ 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas) 
 

Metinės užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į pareigas 

priimantis ar jo įgaliotas asmuo 

vertina, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką įstaigos 

veiklą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Įgyvendinti 

patvirtintą 

įstaigos 

veiklos 

programą 

2021 metams 

ir nustatytus 

veiklos 

rodiklius 

Veiklos plano pagrindinių  

rodiklių 2021  metams 

įgyvendinimo procentas ne 

mažesnis nei 90 proc., bet ne 

didesnis nei 110 proc. 
 

 

 

 

Dailės galerijos 

2021 m. veiklos 

plano įgyvendinimo         

110 proc. 

Apskaičiuota 

pagal 2021 m. 

veiklos plano 

vykdymo 

ataskaitą. 
 

Ne mažiau 

kaip 70 proc. 

įstaigos 

specialistų ir 

darbuotojų per 

metus turi 

dalyvauti ne 

mažiau kaip 1-

2 mokymuose 

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 

2021 metais 70 proc. įstaigos 

specialistų dalyvavo mažiausiai 1 

mokymuose. 

 

 

 

 

 

100 proc. Dailės 

galerijos specialistų 

dalyvavo ne mažiau 

kaip 1-2 

mokymuose. 

 

 

 

 

Pritaikyti 

Dailės 

galerijos 

darbo laiką 

atitinkantį 

Pakeistas ir pritaikytas vartotojų 

poreikiams Dailės galerijos 

darbo laikas. 
 

 

 

2021 m. Dailės 

galerija užsakė, 

kad apklausą 

„Panevėžio 

miesto dailės 

galerijos 



vartotojų 

poreikį 

lankytojų 

nuomonės 

tyrimas“ atliktų 

Panevėžio 

kolegijos 

dėstytojai ir 

studentai. 

Apklausoje 

dalyvavo 141 

respondentas.  

Į anketos 

klausimą „Ar 

reikėtų keisti 

Dailės galerijos 

darbo laiką?“ 

„Taip“ atsakė 

27,0 proc., „Ne“ - 

44,0 proc., 

„Nežino“ - 29,1 

proc. Į klausimą 

„Ar lankytumėte 

Dailės galerijos 

renginius 

sekmadienį?“ 

„Taip“ atsakė 

25,5 proc., „Ne“ – 

7,1 proc., 

„Priklausomai 

nuo 

organizuojamo 

renginio“ – 58,9 

proc., „Nežino“ – 

8,5 proc. 

1.2. Tarptautinių 

renginių 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Įgyvendinti 

tarptautinius 

renginius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per metus įgyvendinta ne 

mažiau nei 2 tarptautiniai 

projektai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 2021 m. 

įgyvendintas 

XXIII Panevėžio 

tarptautinis 

keramikos 

simpoziumas, 

kuris yra viena iš 

esminių dalių 

projekto (Nr. 

ENI-LLB-1-021) 

„Tarpvalstybinė 

lojalumo 

programa kultūrai 

ir turizmui 

skatinti“ pagal 

2014–2020 m. 

Europos 

kaimynystės 

priemonę 



„Europos 

kaimynystės 

priemonės 

Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo 

per sieną 

programa“. 

Tarptautinė 

šiuolaikinio meno 

mugė 

„ARTVILNIUS‘2

1“, kurioje Dailės 

galerija pristatė 

panevėžiečio 

stiklo menininko 

Remigijaus 

Kriuko kūrinius. 

1.3. Mokslinio 

straipsnio parašymas 

ir paskelbimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parašyti ir 

paskelbti 

mokslinį 

straipsnį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parašytas ir paskelbtas mokslinis 

straipsnis „Kultūros vadybos 

aktualijos dabartiniame 

pasaulyje“ 

2021 m. spalio 21 

– 22 d. vykusioje 

kasmetinėje 

tarptautinėje 

mokslinėje-

praktinėje 

konferencijoje 

„Mokslas ir 

švietimas 

globalizacijoje“ 

(SCEDU' 2021),  

perskaitytas 

pranešimas 

„Technologijų 

įtaka meno ir 

verslo raidai bei 

sintezei“. 

Straipsnis 

paskelbtas: 

Panevėžio 

kolegija 

„Taikomieji 

tyrimai studijose 

ir praktikoje“, 

2021 m., Nr. 17, 

ISSN 2029-1280  

e ISSN 2669-

0071. 

1.4. Stiprinti 

edukacines 

programas įtraukiant 

nepriklausomus 

menininkus, plečiant 

naujas auditorijas 

Naujai 

sukurtos arba 

atnaujintos  

edukacinės 

programos 
 

Ne mažiau kaip 3 

naujos/atnaujintos edukacinės 

programos 

Įtrauktų profesionalių  

nepriklausomų menininkų 

skaičius. 

2021 m. Dailės 

galerija parengė 6 

naujas edukacines 

kūrybines 

programas 

vaikams ir 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

suaugusiesiems: 

„Katino figūrėlės 

lipdymas II“ 

(virtuali 

edukacinė 

programa), 

„Žaidimai 

gamtoje“, skirta 

Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai, 

„Šamotinė 

dėžutė“, „Angelas 

sargas“, „Linksma 

muilinė“, 

„Dekoruotas 

padėklas“. 

Parengtos 2 

kultūros paso 

programos 

„Šiuolaikinio 

vartotojo 

natiurmortas“, 

„Bareljefinis 

portretas“.  

Parodą „9 dešimt 

keramikai“ 

lydintis 

edukacinis 

užsiėmimas 

„Keramikos 

žiedimo efektai. 

Kraklė“, kurį 

demonstravo 

VDA Vilniaus 

fakulteto 

docentas, meno 

licenciatas Saulius 

Jankauskas. 

1.5. Pagerinti 

bendradarbiavimą su 

kitomis Panevėžio 

miesto kultūros 

įstaigomis 

organizuojant 

bendrus renginius ir 

vykdant kultūros 

projektus 

 

 

 

 

 

Pasiektas 

kultūros ir 

meno įstaigų 

bendradarbia

vimas, 

organizuojant 

didžiuosius 

miesto 

renginius 

 

 

 

 

 

 

Kultūros įstaigų, su kuriomis 

įstaiga rengė ir įgyvendino 

bendrus projektus /organizavo 

renginius skaičius, dalyvauta 

miesto gimtadienio programoje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailės galerija 

prisidėjo prie  

518-ojo Panevėžio 

miesto gimtadienio 

renginio, kurio 

pagrindinis 

organizatorius 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai. 

Kultūros ir meno 

premijų 

laureatams 

teikimo 

ceremoniją, skirtą 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros dienai 

paminėti, Dailės 

galerija 

organizavo kartu 

su Panevėžio 

muzikiniu teatru. 

1.6. Užtikrinti 

efektyvią ir 

profesionalią 

kultūros ir meno 

plėtrą, teikiant 

kultūros ir meno 

sričių finansavimo 

projektus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parengti ne 

mažiau kaip 

3 kultūros ir 

meno sričių 

įgyvendinimo 

projektus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtų ir finansavimą gavusių 

projektų skaičius neįskaitant iš 

Panevėžio miesto savivaldybės 

biudžeto įvairiomis finansavimo 

programomis bei siekti kultūros 

ir verslo sričių 

bendradarbiavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per 2021 m. 

įgyvendintas 

XXIII Panevėžio 

tarptautinis 

keramikos 

simpoziumas, 

kuris yra viena iš 

esminių dalių 

projekto (Nr. 

ENI-LLB-1-021) 

„Tarpvalstybinė 

lojalumo 

programa kultūrai 

ir turizmui 

skatinti“ pagal 

2014–2020 m. 

Europos 

kaimynystės 

priemonę 

„Europos 

kaimynystės 

priemonės 

Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo 

per sieną 

programa“. 

Projektinė veikla 

su Daugpilio 

Marko Rothko 

meno centru: 

viešinimas 

spaudoje, 

nacionalinėje TV 

ir paroda „Peteris 

Martinsons. 

Formos ir linijos“ 

iš Daugpilio 

Marko Rothko 

meno centro 

kolekcijos. 

Projektas 

„Panevėžio 

tarptautinė 

fotografijos 

bienalė „Žmogus 



 ir miestas 2021“ 

negavo 

finansavimo. 

  

Verslo įmonių prisidėjimas, 

įgyvendinant projektus ar 

įstaigos veiklos pagerinimui 

pritrauktos lėšos, ne mažiau nei 

3000 Eur 

Projekto 

„Panevėžio stiklo 

menininko 

Remigijaus 

Kriuko 

pristatymas 

tarptautinėje 

šiuolaikinio meno 

mugėje 

ARTVILNIUS‘21

“ įgyvendinimui 

prisidėta 1761,42 

Eur (kitos lėšos). 

 

1.7. Dalyvauta tarptautiniame fotografų simpoziume „Nida 2021. Fotografų susitikimai“. 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų užduotys  Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į 

pareigas priimantis ar jo 

įgaliotas asmuo vertina, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Užtikrinti kokybišką 

įstaigos veiklą. 

Įgyvendinti patvirtintą 

įstaigos veiklos planą 

2022 metams ir 

nustatytus veiklos 

rodiklius. 

Veiklos plano pagrindinių  

rodiklių 2022  metams 

įgyvendinimo procentas ne 

mažesnis nei 90 proc., bet ne 

didesnis nei 110 proc. 

Pritaikyti Dailės galerijos 

darbo laiką atitinkantį 

vartotojų poreikį. 

Iki 2022 metų liepos 31 

dienos nustatytas Dailės 

galerijos darbo laikas 

sekmadieniais.  

 

 Rinkti ir analizuoti 

informaciją apie įstaigos 

teikiamų kultūrinių 

paslaugų vartotojų 

poreikius, vertinti 

kultūros paslaugų 

vartotojų pasitenkinimą ir 

jo kitimą, nustatyti 

tobulintinas veiklos sritis 

ir siekti kokybiškesnio 

kultūros paslaugų 

teikimo. 

Atliktas įstaigos vartotojų 

pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugomis 

tyrimas, vadovaujantis 

Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-03-31  

įsakymu Nr. A-294 „Dėl 

Panevėžio miesto kultūros 

įstaigų vartotojų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimo“. 



 Įgyvendintos ne mažiau nei 2  

priemonės įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti, 

įvertintas jų poreikis. 

2.2. Užtikrinti efektyvią ir 

profesionalią kultūros ir meno 

plėtrą, teikiant kultūros ir meno 

sričių finansavimo projektus 

įvairioms finansavimo 

programoms. Siekti kultūros ir 

verslo sričių bendradarbiavimo. 

Parengti ne mažiau kaip 5 

kultūros ir meno sričių 

įgyvendinimo projektus.  

Parengtų ir finansavimą 

gavusių projektų skaičius ne 

mažiau 5 projektai įskaitant ir 

tarptautinius projektus.   

 Iš verslo sektoriaus 

pritraukti lėšas įskaitant 

prekes ir paslaugas.   

Iš rėmėjų iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. pritraukti 4000 

eurų įskaitant prekes ir 

paslaugas.   

2.3. Optimizuoti išteklių 

valdymo procesus ir užtikrinti 

efektyvų ir skaidrų jų 

panaudojimą. 

Funkcijų atlikimo 

efektyvumas pasiektas, 

mažinant sąnaudas, 

racionaliai valdant 

žmogiškuosius išteklius, 

optimizuojant veiklos 

procesus. 

Sąnaudų mažinimui 

įgyvendintos ne mažiau nei 2 

priemonės. 

2.4. Padidinti miesto 

bendruomenės įtrauktį į 

profesionalaus meno 

puoselėjimą.    

Rinkodaros priemonių, 

skatinančių 

bendruomenės įtrauktį, 

įgyvendinimas. 

Įgyvendintos ne mažiau nei 2 

naujos rinkodaros priemonės 

iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 Miesto viešųjų erdvių 

įveiklinimas. 

Pravestos ne mažiau nei 6 

edukacijos viešosiose miesto 

erdvėse.  

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. Projektų nefinansavimas ar nepakankamas finansavimas. 

3.2. Personalo ilgalaikės ligos, personalo kaita. 

3.3. . Covid-19 pandemija 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines užduotis vertinimas 
 

Metinių užduočių  

įvykdymo aprašymas 

Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines užduotis 

ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius 
Labai gerai – 4 ☐ 

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines 

užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai – 3 ☐ 

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias 

metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Patenkinamai – 2 ☐ 

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių 

užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai – 1 ☐ 



 

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  

(esant poreikiui 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 (sprendimas, jei veiklos vertinimo išvadą pildo  

į pareigas priimantis asmuo): 2021 m. vadovo veiklos užduotys įgyvendintos. Darbuotojo metinę 

veiklą ir suformuluotų užduočių vykdymą siūlau vertinti      ir nustatyti     proc. pareiginės algos 

pastoviosios dalies kintamąją dalį. 

 

 
     

(tiesioginio darbuotojo vadovo / į pareigas 

priimančio ar jo įgalioto asmens pareigos) 

 (vardas ir pavardė)  (parašas) 

 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

 
 

 
(nurodyti veiklos vertinimo išvados punktą (punktus), su kuriuo (kuriais) nesutinka, ir nesutikimo motyvus) 

________________________________________ ___________ ______________ 
(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) 
 

 

 

(nurodyti veiklos vertinimo išvados punktą (punktus), su kuriuo (kuriais) nesutinka, ir nesutikimo motyvus) 

 

________________________________________________ _______________ _________________ 

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

 

 

 
Sutinku / nesutinku, kad vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

___________________________________________ ________________ _________________ 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 


