
V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9.  Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Ugdymo turinio atnaujinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1. Ištirti kvalifikacijos 

tobulinimo poreikį ir 

organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginius 

(mokymus) treneriams, 

ugdymo turinio 

atnaujinimo klausimais.  

9.1.2. Įtraukti į procesą 

Mokyklos pedagogų 

tarybą ir Mokyklos 

tarybą, teikiant jai 

svarstyti klausimus dėl 

ugdymo turinio 

atnaujinimo poreikio. 

9.1.1.1. Iki 2023-04-31 ištirtas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių poreikis, parengtas 

mokymų planas. 

 

 

 

9.1.1.2. Iki 2023-12-10 

organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai, kuriuose 

dalyvavo 80 proc. pedagogų. 

9.1.1.3. Informacija viešinta 

mokyklos interneto puslapyje, 

socialiniuose tinkluose. 

9.2. Užtikrinti ir tobulinti įstaigos 

veiklos ir teikiamų paslaugų 

kokybę. 

 

9.1.1. Įgyvendinti 

patvirtintą strateginį 

veiklos planą ir nustatytus 

veiklos rodiklius; 

9.1.2. Gebėti tinkamai 

naudoti skirtus 

asignavimus 

vadovaujantis teisės 

aktais, 

reglamentuojančiais 

įstaigos finansinę veiklą; 

9.1.3. Neužfiksuota 

pažeidimų iš įvairių 

institucijų dėl įstaigos ir 

vadovo veiklos. 

 

9.1.1.1. 100 proc įgyvendinti 

patvirtintą strateginį veiklos 

planą ir nustatytus veiklos 

rodiklius; 

9.1.2.1. Informacija iš KMSA 

Planavimo ir analizės bei 

Biudžetinių įstaigų centralizuoto 

apskaitos skyrių dėl savalaikio 

finansinių dokumentų 

pateikimo, skirtų asignavimų 

naudojimo teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

9.1.3.1. Įstaigoje pažeidimų 

nenustatyta. Gauta informacija iš 

KMSA Planavimo ir analizės, 

Biudžetinių įstaigų centralizuoto 

apskaitos, Sporto ir Personalo 

skyrių dėl tinkamai ir laiku 

pateiktų dokumentų ir ataskaitų, 

negautų nusiskundimų. 

9.3. Įgyvendinti Viešųjų pirkimų 

įstatyme ir kituose teisės aktuose 

perkančiajai organizacijai 

keliamus viešųjų pirkimų rodiklius 

(žalieji pirkimai, rezervuoti 

pirkimai, kainos (sąnaudų) ir 

9.3.1. Užtikrintas 

skaidrus Viešųjų pirkimų 

taisyklių įgyvendinimas 

bei pirkimo plano 

įvykdymas. 

9.3.1.1. Organizuoti ir 

kontroliuoti 2023 m. Viešųjų 

pirkimų plano parengimą ir 

vykdymą. 

9.3.1.2. Stiprinti specialistų 

kompetencijas Viešųjų pirkimų 

srityje, dalyvaujant mokymų 



kokybės santykio ar sąnaudų 

vertinimo kriterijus ir kt.) 

programose ne mažiau kaip 12 

val. 

9.3.1.3. Nenustatyta pažeidimų 

dėl viešųjų pirkimų vykdymo, 

domenų sistemoje pateikimo. 

9.4. Tobulinti sportinio ugdymo 

organizavimo veiklą 

9.4.1. Atlikti sporto šakų 

sportinės veiklos analizę 

dėl atitikties patvirtintam 

ugdymo kalendoriui ir 

sportinio ugdymo aprašo 

nuostatoms. 

9.4.1.1. Iki 2023-05-01 atlikta 

sporto šakų sportinės veiklos 

kiekybinė ir kokybinė analizė, 

atitiktis patvirtintam ugdymo 

kalendoriui, stovyklų ir varžybų 

vykdymo atitiktis sportinio 

ugdymo aprašo nuostatoms. 

9.4.1.2. Iki 2023-05-31 parengti 

ir su Sporto skyriumi suderinti 

sporto šakų sportiniam ugdymui 

reikalingų lėšų skaičiavimo 

normatyvai. 

 


