
 

 

 

 

Valstybės ir savivaldybių kultūros  

                                                                                             ir meno darbuotojų veiklos vertinimo   

                                                        tvarkos aprašo  

                                                                                              2 priedas 

 
(Veiklos vertinimo išvados forma) 

                          Kauno rajono Raudondvario kultūros centras _________ 

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

            Direktorė Jolanta Zizienė  

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

_____________ Nr. ________ 

(data) 

_________________ 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1 Sukurti ir 

įgyvendinti  Lietuvos 

valstybės 100-ečio 

programą 

Raudondvario, 

Kulautuvos ir 

Užliedžių 

bendruomenėse 

Dviejų projektų : 

„Prie vieno stalo“ ir 

„Pro rakto skylutę“ 

įvykdymas . 

Mėgėjų meno 

kolektyvų, 

dalyvausiančių 

respublikinėje dainų 

šventėje „Vardan 

tos..“ sklandaus 

dalyvavimo 

užtikrinimas. 

1. Darbas su 

organizacinėmis grupėmis 

2. Trijų projektų 

pateikimas įvairiems 

rėmimo fondams 

3. Pagalba meno mėgėjų 

kolektyvams 

dalyvaujantiems 

respublikinėse peržiūrose 

ir Dainų šventėje. 

 

 

 

 

Iniciavau, organizavau 

ir vykdžiau Lietuvos 

šimtmečiui skirtą 

renginių ciklą „Prie 

vieno stalo“, kurio 

tikslas buvo ne vien 

pateikti koncertinę 

programą, bet ir 

betarpiškai bendrauti, 

susipažinti, pabūti kartu 

susėdant prie bendro 

stalo. Raudondvario 

kultūros centre tokio 

pobūdžio buvo 

suorganizuoti 4 

renginiai, Kulautuvos 

laisvalaikio salėje -2 

renginiai, Užliedžių 

laisvalaikio salėje- 1 

renginys. 

Renginių cikle „Pro 

rakto skylutę“ buvo 

siekiama supažindinti su 

kitų šalių kultūromis, jų 
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papročiais, menu, 

tradicijomis. 

Raudondvario kultūros 

centre buvo 

eksponuojama japoniškų 

puodelių kolekcija, 

kurią pristatė 

menotyrininkė Vida 

Gužienė. 

Įspūdžių ir muzikinių 

improvizacijų vakaras 

su keliautojais po 

Sakartvelijos kalnus. 

Vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių 

festivalyje lenkų ir rusų 

tradicinius šokius 

pristatė kolektyvas 

„Perla“, Kulautuvos 

kurorto atidarymo 

šventėje koncertavo 

vaikų ansamblis iš 

Sakartvelijos. 

 

  Lietuvos dainų 

šventėje „Vardan tos..“ 

Raudondvario kultūros 

centrą atstovavo 4 

kolektyvai. Folkloro 

kolektyvui „Piliarožė“ 

buvo papildomai pasiųti 

kostiumų komplektai.  

Kauno rajono šokių 

dienos peržiūra vyko 

Raudondvario kultūros 

centre. Buvau šios 

peržiūros kūruotoja ir 

vedėja.  

Dalyvavau darbo 

grupėje ir padėjau 

organizuoti folkloro 

dienos generalinę 

repeticiją. Kuravau 

jaunuolių šokių grupę 

„Vėjo malūnėlis“ 

repeticijų ir šventės 

metu. Buvau jaunuolių 

grupių aikštės asistentė. 

 

   

1.2. Organizuoti ne 

mažiau, kaip tris 

respublikinius 

festivalius. 

Išsaugomas festivalių 

tęstinumas 

Orientuojamasi į 

etnokultūrinio 

paveldo sklaidą ir 

naujų tradicijų 

kūrimą. 

1. Projektų pateikimas. 

2. Lėšų, festivaliams 

organizuoti, paieška. 

3. Darbo grupių 

sudarymas. 

4. Renginių 

organizavimas 

04.01 Respublikinis 

tarmiškos kūrybos 

festivalis „Tėviškės 

atradimai“. Festivaliui 

pritaikyta nauja forma, 

įtrauktas tarmiškai 
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netradicinėse erdvėse, 

tenkinant kuo įvairesnius 

gyventojų poreikius. 

kalbantis ir kuriantis 

jaunimas. 

05.26  Respublikinis 

bardų festivalis „Ant 

žemės krašto“. Gautas 

finansavimas iš Kauno r. 

sav. Kultūros rėmimo 

fondo. Festivalyje 

pristatytas grupės 

„Vitražai“ kompaktas. 

09.14 pirmą kartą 

organizuotas etno 

žaidimo „Kyla“ turnyras 

tarp moksleivių. Gautas 

finansavimas iš Kauno r. 

sav. Kultūros rėmimo 

fondo. 

09.26 Respublikinės 

vyrų etnokultūrinės 

varžytuvės 

11.09 Respublikinis 

vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių festivalis 

„Šok, trypk, linksmas 

būk“. Jame dalyvavo 10 

kolektyvų iš įvairių 

Lietuvos vietų. 

1.3. Aktyviai įsijungti į 

veiklą ir 

bendradarbiavimą su 

„Kaunas Europos 

kultūros sostinė -

2022“ darbo grupe. 

 

 

Vykdomi nauji 

projektai ir renginiai 

kartu su 

 KEKS-2022 

organizatoriais 

Raudondvario, 

Kulautuvos ir 

Užliedžių 

bendruomenėse 

 

 

1. Bendruomenių ir 

kultūros centro darbuotojų 

susitikimų ir diskusijų su 

KEKS-2022 komanda 

pirmame metų ketvirtyje 

2. Vykstančio proceso 

viešinimas internetinėje 

svetainėje 

www.raudondvario.kc.krs

.lt , fb paskyroje 

„Raudondvario kultūros 

centras“ ir k.t. 

3. Dviejų įžanginių 

renginių organizavimas 

antrame metų ketvirtyje 

Suorganizuoti 

Raudondvario, 

Kulautuvos , Užliedžių 

bendruomenių 

susitikimai su KEKS-

2022 komandomis, 

pristačiusiomis įvairias 

platformas ir galimybes 

jose dalyvauti. 

Užliedžių laisvalaikio 

salėje buvo vykdomas 

projektas „Antklodė 

Europai“, Raudondvario 

bendruomenė įsijungė į 

„Kiemų festivalį“ ir 

organizavo Kaimynų 

dieną, Kulautuvos 

laisvalaikio salėje vyko 

tarptautinės stovyklos 

„100 pirmų kartų“ 

baigiamieji renginiai. 

 Buvo organizuotas trijų 

seniūnijų bendruomenių 

susirinkimas, kurio metu 

supažindinta ir aptarta 

projekto „Šiuolaikinė 

seniūnija“ gairės ir 

tikslai. 
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1.4 Vykdyti ir kuruoti 

Raudondvario kultūros 

centro žiūrovų salės ir 

koridoriaus 

atnaujinimo darbus. 

Įvykdytas 

kokybiškas žiūrovų 

salės ir koridoriaus 

kosmetinis remontas. 

1.Viešųjų pirkimų 

organizavimas (I metų 

ketvirtis) 

2. Sutarčių sudarymas (II 

metų ketvirtis) 

3. Remonto eigos 

stebėsena (II metų 

ketvirtis) 

4. Darbų pabaigos 

priėmimo-perdavimo aktų 

sudarymas ir pasirašymas. 

(III metų ketvirtis) 

Gegužės-liepos mėn, 

buvo atliktas kosmetinis 

vestibiulio remontas. 

Didžiojoje salėje  

perdažytos lubos, 

sienos, grindys. 

Perdažyta scena. 

Pakeistos žiūrovų įėjimo 

į salę ir įėjimo į fojė 

durys. 

Kulautuvos laisvalaikio 

salėje atliktas pagalbinių 

patalpų kosmetinis 

remontas, sanitarinių 

patalpų remontas. 

Įvesta pastato apsaugos 

signalizacija. 

1.5 Kuruoti  liaudiškų 

šokių kolektyvo „Vėjo 

malūnėlis“ veiklą ir 

vadovauti jaunimo 

grupei. 

Aukštas kolektyvo 

meninis lygis 

Naujos koncertinės 

programos 

paruošimas 

Kolektyvo įvaizdžio 

sukūrimas. 

1. Konsultavimas ruošiant 

ir sudarant koncertinę 

programą. 

2. Kolektyvo priežiūra 

respublikinės dainų 

šventės metu. 

3. Vadovavimas jaunimo 

amžiaus grupei: 

a) naujos koncertinės 

programos paruošimas 

b) dalyvavimas šešiuose 

koncertuose ir trijuose 

festivaliuose, 

reprezentuojant Kauno r. 

ir Raudondvarį 

Konsultavau ir padėjau 

meno vadovei Gintarei 

Milieškaitei ruošiant 

jaunuolių grupę 

Lietuvos šimtmečio 

šventės, šokių dienos 

peržiūrai ir šventei. 

Intensyviai bendravau 

su kolektyvo šokėjų 

tėvais, organizuodama 

susirinkimus ir šventes. 

Organizavau išvyką į 

tarptautinį folkloro 

festivalį Kroatijoje, 

Zadare ( jaunuolių 

grupė). Organizavau 

trijų grupių išvyką į 

šokių konkursą 

Jūrmaloje. Sukūriau ir 

pristačiau „Vėjo 

malūnėlio“ 

choreografinę šokio 

„Graži Lietuva“ 

kompoziciją 

iškilmingame Lietuvos 

Valstybės atkūrimo100-

ečio minėjime Kauno 

rajone. 

Rugsėjo mėnesį 

subūriau ketvirtą „Vėjo 

malūnėlio“ grupę - 

jaunučių amžiaus (9 

poros). 

Vadovauju jaunimo 

grupei (8 poros). Šiai 

grupei paruoštas naujas 

repertuaras. Grupė daug 

kartų dalyvavo 

įvairiuose Kauno rajono 

ir respublikiniuose 
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renginiuose ir 

konkursuose. 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos)  

2.1 Organizuoti ir įgyvendinti 

projektą, skirtą kompozitoriaus Juozo 

Naujalio metams „Raudondvariečiui 

Juozui Naujaliui -150“ 

 

 

Suorganizuotas 

respublikinis vaikų ir 

moksleivių piešinių 

konkursas „Lietuva brangi-

mano piešinyje“. 

Surengti du chorinio meno 

festivaliai: vaikų „Vaikystės 

ritmu“ ir XV respublikinis 

J. Naujalio mišrių chorų 

festivalis – konkursas. 

Paruošta edukacinė 

programa 

„Pasivaikščiojimas su Juozu 

Naujaliu“ 

1. Renginiai, skirti J. Naujalio 

metams paminėti, vyks ištisus 

metus 

2. Surengti du respublikiniai 

festivaliai, kuriuose dalyvaus 

mažiausiai po septynis chorus 

iš įvairių Lietuvos vietų. 

3. Bus sukurtos programos 

bendradarbiaujant su 

profesionaliais atlikėjais. 

4. Chorinės muzikos ir J. 

Naujalio kūrybos sklaida 

Kauno rajone. 

2.2 Aktyviai įsijungti į veiklą ir 

bendradarbiavimą su „Kaunas 

Europos kultūros sostinė -2022“ 

darbo grupe. 

 Pateikti projektai konkursui 

„Šiuolaikinė seniūnija“. 

Vykdomi nauji projektai ir 

renginiai kartu su 

 KEKS-2022 

organizatoriais 

Raudondvario, Kulautuvos 

ir Užliedžių 

bendruomenėse. 

1. Dalyvavimas KEKS-2022 

siūlomuose renginiuose, į šį 

procesą  įtraukiant kuo daugiau 

bendruomenės. 

2. Dviejų renginių 

organizavimas kartu su KEKS-

2022 komanda. 

3. Darbas su jaunimu, įtraukiant 

juos į KEKS-2022 veiklą. 

2.3 Sukurti ir pradėti įgyvendinti 

jaunimui skirtą kultūrinę programą 

„Rezervuota jaunimui“, atliepiančią 

jaunimo kultūrinius poreikius, 

skatinančią jaunų žmonių meninę 

saviraišką ir tobulėjimą.  

Parengtas specialus darbo 

planas. 

Sukurta erdvė, atitinkanti 

jaunimo poreikius. 

Suorganizuoti renginiai, 

skirti jaunimo kūrybinei 

veiklai realizuoti. 

 

1. Bendradarbiavimas su 

Raudondvario jaunimo klubu 

„Veikama“, Raudondvario 

gimnazija, Kulautuvos vidurine 

mokykla ir Užliedžių teatro 

jaunimo studija. 

2. Atliktas tyrimas apie jaunimo 

kultūrinius poreikius 

Raudondvaryje, Kulautuvoje ir 

Užliedžiuose. 

3. Pateikti projektai jaunimo 

kultūrinei veiklai finansuoti. 

2.4 Kuruoti  liaudiškų šokių 

kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ veiklą ir 

vadovauti jaunimo grupei. 

Aukštas kolektyvo meninis 

lygis 

Naujos koncertinės 

programos paruošimas. 

Dalyvavimas įvairiuose 

festivaliuose, konkursuose, 

koncertuose. 

Kolektyvo įtraukimas į 

visapusišką kultūrinę ir 

bendruomeninę veiklą. 

 

1. Vadybinis darbas ir 

kolektyvo vadovės 

konsultavimas. 

2. Darbas su kolektyvo šokėjų 

tėvais, vieningos bendruomenės 

sukūrimas, organizuojant 

įvairias šventes ir renginius 

3. Vadovavimas kolektyvo 

jaunimo grupei . 



6 
 

 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

             (pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

 

3.1. Nepakankamas finansavimas, kolektyvų vadovų liga, ar nenumatyti veiksniai 

3.2 Nenumatyti  trukdžiai iš KEKS-2022 darbo grupės pusės   

3.3 Nesuteiktas finansavimas remonto darbams vykdyti  

3.4 Nepakankamas projektų finansavimas 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

 

3. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 
Labai gerai ☐ 

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

4. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 

        (nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui) 

 

5.1. Supažindinimas su  įstatymų pokyčiais ir naujais teisės aktais. 

5.2. Vadybinių įgūdžių tobulinimas 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

       6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

_______________________ __________ _________________ 

(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

______________________ __________ _________________ 

(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

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

(ko nereikia, išbraukti) 

 

________________________________________ ___________ ______________ 

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

 

 

––––––––––––––––––– 


