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            Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2020 metais įgyvendino Įstaigos 

2020-2022 metų strateginio plano prioritetus: kokybiško ugdymo paslaugų teikimas, 

bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas ir sveikos, šiuolaikiškos ir saugios ugdymo(si) 

reikalavimus atliepiančius aplinkos kūrimas. Strateginių tikslų įgyvendinimui buvo iškelti 2 metų 

veiklos tikslai: kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų 

savijautą Įstaigoje ir užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į vaikų poreikius. Tikslams pasiekti 

pasirinkti šie uždaviniai: stiprinti bendruomeniškumą įtraukiant personalą bei tėvus į 

bendradarbiavimo veiklas ir nuolatinį tobulėjimą; sudaryti saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) 

aplinką vaikui ir bendruomenei; organizuoti tėvų pedagoginį, psichologinį švietimą; plėtoti 

patyriminį ugdymą įstaigoje bei individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaikų 

poreikius. Įgyvendinant tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai.  

2020 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 188 

ugdytiniams. Veikė 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, iš jų viena 24 valandų, ir 2 priešmokyklinio 

amžiaus grupės.  Įstaigoje dirbo 47 darbuotojai: 23 pedagogai (16  mokytojų metodininkų, 3 

vyresnieji mokytojai, 1 mokytas, 1 siekiantis įgyti mokytojo kvalifikaciją)  ir 24 nepedagoginiai 

darbuotojai. Logopedo pagalba teikta 36 vaikams. Darbuotojai kvalifikaciją tobulinimo 2099  val. 

2020 metais atestuotas 1 mokytojas metodininko kvalifikacijai. Įstaigoje įgyvendinamos 4 

neformaliojo švietimo programos: sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo, fizinio,  dailės, 

pažinimo ir tyrinėjimų ugdymo programose. 

Kuriant pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų 

savijautą, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų  turinį integruotos tarptautinės 

vaikų socialinių įgūdžių programos „Zipio draugai“, socialinių - emocinių įgūdžių programa 

„Kimochis“. Įstaigoje gegužės ir lapkričio mėnesiais atliktas darbuotojų mikroklimato tyrimas, 

kurio rezultatai parodė, kad įstaigoje vyrauja palankus mikroklimatas, bendro psichologinio 

klimato įvertinimo rodiklis – 4,62. Įgyvendintos priemonės mikroklimato gerinimui: organizuoti 

seminarai pedagogams ir visiems darbuotojams: „Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“, 

„Tarpasmeniniai mokytojo gebėjimai lyderystei“, „Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo 

galimybės“, Klaipėdos PPT paskaita „Profesinis perdegimas“. Pedagogai individualiai tobulino 

žinias socialinių emocinių kompetencijų ugdyme. Tėvams organizuota Klaipėdos PPT paskaita 

apie vaikų adaptaciją darželyje. Įstaigoje atnaujintos Darbo tvarkos taisyklės, parengtas ir 

patvirtintas Darbuotojų etikos kodeksas. 

Kuriant saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir bendruomenei,  pagerintos 

sąlygos maisto gamybos bloke (konvekcinės krosnelės naudojimas, įrengtas gartraukis, nupirktas 

elektrinis katilas maišytuvas, šaldytuvas), maistas gaminamas laikantis Gerosios higienos praktikos 

taisyklėmis. 24 vaikams taikyta 50 % atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, 1 vaikui – 100 

% lengvata. Tęsiamas dalyvavimas ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“,. Parengta sveikatos stiprinimo programa 2021-2025 

metams „Sveikatos takeliu“, tęsiamas dalyvavimas „Futboliuko“, „Sveikatiados“ projektuose, 

„Lietuvos mažųjų žaidynėse“, vykdyta 14 sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektų.  Įgyvendintas 

lauko edukacinių erdvių kūrimo projektas „Judrusis kiemelis“.    Užtikrinant Higienos normų 

reikalavimų įgyvendinimą ir sudarant saugesnes sąlygas ugdytiniams, buvo renovuotos vienos 



grupės patalpos, lauko žaidimo aikštelėse sutvarkytos smėliadėžės, įrengta biri danga po žaidimų 

įrenginiais, sumontuoti 2 papildomi šviestuvai  kieme.  

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į vaikų poreikius, įgyvendintos 

neformaliojo vaikų švietimo programose: sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programoje 

„Sveikatos takeliu“, neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo, dailės ugdymo 

programose, neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa. 2020 metais dalyvauta 

2 tarptautiniuose ir 32 šalies projektuose, akcijose, programose, konkursuose, 12  Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuotuose konkursuose, renginiuose, parodose. Parengti  ir 

įgyvendinti 9 grupių projektai.   Pedagogai organizavo 13 tradicinių ir netradicinių renginių, 6 

akcijos, 9 temines savaites, kuriose dalyvavo visų grupių ugdytiniai ir pedagogai.  

 2020 metais pedagogai aktyviau vykdė gerosios patirties skaidą respublikoje, mieste – 

parengti ir pristatyti 7 pranešimai, organizuota respublikinė virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Pasipuošė žemė žiedais“, bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto Pedagogikos katedra organizuota  respublikinė praktinė-teorinė konferencija 

„Patyriminio vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

neformaliojo šveitimo programas“, organizuoti ir įgyvendinti renginiai su socialiniais partneriais: 

nuotolinė viktorina ,,Būk atsargus“, akcija ,,Atšvaitų diena“.  Metodinės tarybos posėdžių metu 

dalintasi gerąja patirtimi iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, organizuota diskusija „Kas tai yra 

įtraukusis ugdymas?“, metodinė diena „Patyriminio ugdymo metodo integravimas į ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programas“, pristatyti 4 stendiniai pranešimai apie grupių 

projektų įgyvendinimą.  

             2020 metais ugdytinių tėvai buvo skatinami įsitraukti į  Įstaigos veiklas. Kartu su vaikais 

tėvai dalyvavo projekte „Kūrybiška šeima“, „Sveikatiados“ iššūkyje „Pieno tūsas“, parodose 

„Vabzdžių pasaulyje“, „Pasipuošė žemė žiedais“  ir kt. Vykdytos tėvų apklausos apie nuotolinio 

ugdymo įgyvendinimą, vaiko poreikių tenkinimą. Glaudžiai buvo bendradarbiaujama su tėvais 

vykdant nuotolinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą karantino laikotarpiu. Įstaigos taryba 

bendradarbiaudama su Tėvų taryba organizavo Kalėdinės eglutės lauke papuošimo akciją, 

padovanota Įstaigai lauko girliandą.  

            2020 metais Įstaigai skirti asignavimai buvo naudojami racionaliai, atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius. Tikslingas asignavimų paskirstymas ir panaudojimas leido sukurti ir 

atnaujinti edukacines aplinkas, įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, vykdyti viešuosius pirkimus. 

Remonto darbams skirta 5909 Eur, įsigyta prekių už 10834 Eur, paslaugų už 9008 Eur, ilgalaikio 

turto įsigijimui panaudota 1300 Eur, kvalifikacijos tobulinimui išleista 1829 Eur, informacinių 

technologijų diegimui ir aptarnavimui 2950 Eur, virtuvės įrangos atnaujinimui skirta 6100 Eur.  

           Planuojant 2021 metų veiklą buvo iškeltas prioritetas - kokybiško ugdymo paslaugos 

teikimas atsižvelgiant į įvairių gebėjimų turinčių vaikų poreikius bei kuriant sveiką, modernią, 

estetišką, fiziškai ir emociškai saugią įstaigos aplinką, atliepiančią bendruomenės poreikius, 

skatinančią lyderystę 

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys  Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo 

rodikliai  

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką 

Įstaigos veiklą 

1. Organizuoti 

Įstaigos veiklą 

taip, kad nebūtų 

nustatyta 

pažeidimų dėl 

1. Įstaigoje 

nenustatyta 

pažeidimų. 

 

 

 

1. 2020 m. vyko Klaipėdos 

priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos ir Valstybinės 

maisto ir veterinarijos 

tarnybos patikrinimai, 

įstaigoje pažeidimų 



įstaigos ir vadovo 

veiklos.  

2. Gebėti 

tinkamai naudoti 

skirtus 

asignavimus, 

vadovaujantis 

teisės aktais, 

reglamentuojanči

ais įstaigos 

finansinę veiklą 

2.1. Įstaigoje 

užtikrintas tinkamas 

(laiku ir kt.) finansinių 

dokumentų 

pateikimas.  

2.2. Įstaigoje skirti 

asignavimai 

naudojami pagal teisės 

aktų reikalavimus. 

2.3.Mažinti tėvų 

įmokų įsiskolinimą ne 

mažiau kaip 50 % 

(lyginant su 2019-12-

31) 

nenustatyta (2020-03-09 aktas 

Nr. 37VMĮP-116).  

2.1. Užtikrintas tinkamas ir 

laiku finansinių dokumentų 

pateikimas pagal terminus, 

nurodytus  Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019-01-04  įsak. 

Nr. AD1-26 „Dėl Biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos 

dokumentų ir kitos 

informacijos pateikimo 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos 

skyriui tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Pastabų negauta. 

2.2. Įstaigai skirti asignavimai 

panaudoti pagal teisės aktų 

reikalavimus: asignavimai 

panaudoti laikantis išlaidų 

ekonominės klasifikacijos 

straipsniuose paskirstytomis 

sumomis ketvirčiais, 

neviršijant ataskaitiniam 

laikotarpiui planuotų 

asignavimų (Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2020 m.  

ataskaita, 2020-12-31). 

Metų ir ketvirčių biudžeto 

išlaidų sąmatų vykdymo 

ataskaitos skelbiamos Įstaigos 

internetinėje svetainėje.  

2.3. Tėvų įsiskolinimai 

lyginant su 2019-12-31 

sumažėjo 51 %   

(įsiskolinimų bendra suma 

2019-12-31- 1621,41 Eur; 

2020-12-31 – 795,53 Eur.)   

1.2. Pagerinti 

Įstaigos 

mikroklimatą 

Visų darbuotojų 

savijautos 

vertinimas 

1. Atliktos dvi 

apklausos dėl 

darbuotojų savijautos 

įstaigoje  

(kovo mėn., lapkričio 

mėn.). 

2. Teigiamas 

mikroklimato 

vertinimo pokytis 

(atlikus pirmąją 

apklausą ir lyginant ją 

su antra). 

1. Atliktos Klaipėdos PPT 

parengtos dvi apklausos dėl 

darbuotojų savijautos 

įstaigoje (balandžio mėn., 

lapkričio mėn.). 

2. Pirmoje apklausoje 

dalyvavo 41 įstaigos 

darbuotojas, antroje – 30. 

Pirmosios apklausos rezultatų 

bendras vertinimas – 4,62, 

antrosios 4,56.  Psichologinio 

klimato vidurkiai rodo labai 

palankią psichologinę 



3. 20 proc. Įstaigos 

darbuotojų dalyvauja 

priimant sprendimus 

įstaigos veiklos 

klausimais 

atmosferą įstaigoje. Pirmojoje 

apklausoje aukščiausiais 

rodikliais vertinamas buvo 

subjektyvus požiūris  į darbo 

sąlygas (4,65), į vadovą 

(4,64), subjektyvus savo 

savijautos vertinimas (4,62). 

Antrosios apklausos rezultatai 

parodė, kad darbuotojų 

subjektyvus savo savijautos 

vertinimas pagerėjo iki 4,65 

balo, taip pat pagerėjo 

subjektyvaus požiūrio į 

santykius su ugdytiniais 

vertinimas (4,62).  

Taikytos mikroklimato 

gerinimo priemonės: 

2.1. organizuotas seminaras 

visiems darbuotojams 

„Pozityvių santykių kultūra ir 

jos formavimo galimybės“; 

seminaras pedagogams 

„Tarpasmeniniai mokytojo 

gebėjimai lyderystei“; 

paskaita „Perdegimas darbe“; 

2.2. atnaujintos Įstaigos darbo 

tvarkos taisyklės (2020-10-01 

įsak. Nr. V1-67); 

2.3. parengtas Darbuotojų 

etikos kodeksas (2020-12-01 

įsak. Nr. V1-84). 

3. 63 % darbuotojų yra 

Įstaigos savivaldos, komisijų, 

darbo grupių nariai bei 

dalyvauja svarstant ir priimant 

sprendimus įstaigos veiklos 

klausimais.    

Remiantis Klaipėdos PPT 

atlikto mikroklimato tyrimo 

rezultatais daugiau kaip 90 %  

darbuotojų pritarė teiginiui, 

kad atsižvelgiama į pavaldinių 

argumentuotą nuomonę 

sprendžiant visiems svarbius 

klausimus 

1.3.Pagerinti 

ugdymo kokybę 

1.Patobulinti 

pedagogų 

profesines 

kompetencijas. 

2.Siekti, kad tėvai 

teigiamai vertintų 

teikiamas 

1.Parengti ir 

įgyvendintas 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

2. Ne mažiau kaip 80 

% tėvų teigiamai 

1. Parengtas ir įgyvendintas 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planas (2020-03-

17 įsak. Nr. V1-21). 100 % 

pedagogų dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (2099 ak. val. per 



ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas 

vertina teikiamas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas 

metus), tobulino kvalifikaciją 

asmeninių ir ugdytinių 

socialinių bei emocinių 

kompetencijų ugdymo, IKT 

taikymo, darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikais, 

ugdymo organizavimo srityse;  

33  % pedagogų dalijosi savo 

patirtimi mieste ir 

respublikoje.  

2. Remiantis apklausos 

duomenimis 93 % tėvų 

teigiamai (labai gerai ir gerai) 

vertina ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas.  

Daugiau negu 90 % 

apklaustųjų tėvų   teigiamai 

vertina sudarytas palankias 

sąlygas vaiko sveikatos 

stiprinimui, vaiko asmeninės 

raiškos tenkinimą; 

individualių vaiko saugumo, 

emocinių, fizinių ir socialinių 

poreikių tenkinimą, 

psichologinės ir socialinės 

pagalbos teikimą ir pagalbą 

specialiųjų poreikių vaikams 

1.4. Įgyvendinti 

patyriminio 

ugdymo pasirinktą 

modelį 

Paįvairinti 

ugdymo procesą 

per patyriminę 

veiklą, stiprinant 

ugdytinių 

motyvaciją 

1. Ne mažiau kaip 50 

% mokytojų įsitraukė į 

patyriminio ugdymo 

veiklas. 

2. 40 % ugdomųjų 

veiklų siejama su 

patyriminiu ugdymu 

1. 64 % pedagogų aktyviai 

įsitraukė į patyriminio 

ugdymo veiklas 

organizuodami ir 

dalyvaudami projektinėje 

veikloje, konkursuose, 

ugdymo metu taikydami 

eksperimentavimo, 

tyrinėjimo, bandymo, 

stebėjimo metodus. 

2. 44 % vykusių projektų, 

teminių savaičių, konkursų, 

kitų ugdomųjų veiklų siejama 

su patyriminiu ugdymu. Šiose 

veiklose dalyvavo visi 

Įstaigos ugdytiniai. Parengta 

ir įgyvendinama pažinimo ir 

tyrinėjimų programa, kurioje 

dalyvauja 84 % ugdytinių  

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.                         -   - 



 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Inicijuotas įsitraukimas į socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo programos „Kimochis“ 

įgyvendinimą 

 

3 pedagogai parengti įgyvendinti 

„Kimochis“ programą, programa pradėta 

vykdyti vienoje ikimokyklinio ugdymo 

grupėje, ugdomos vaikų socialinės 

emocinės kompetencijos, užtikrinama 

emociškai saugesnė aplinka 

3.2. Koordinuotas sveikatos stiprinimo programos 

„Sveikatos takeliu“ 2021-2025 metams parengimas: 

3.2.1. parengta ir patvirtinta sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikatos takeliu“ 2021-2025 metams 

(2020-10-29 įsak. Nr. V1-73); 

3.2.2. inicijuotas darbo grupės, atsakingos už 

sveikatos stiprinimo veiklos įstaigoje organizavimą, 

sudarymas (2020-10-29 įsak. Nr. V1-74); 

 

Įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia 

mokykla (2020-12-15 pažymėjimas Nr. 

SM-773). 

Įstaigoje vykdomos sveikatą 

stiprinančios veiklos pagerins vaikų 

sveikatos ugdymo kompetencijas, į 

veiklų įgyvendinimą įsijungs aktyviai 

visa bendruomenė 

3.3. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto 

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto 

Pedagogikos katedra inicijuota ir organizuota 

respublikinė praktinė-teorinė konferencija 

„Patyriminio vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant 

ikimokyklinio , priešmokyklinio ir neformaliojo 

šveitimo programas“ (Klaipėdos PŠKC 2020-12-08 

pažyma Nr. 1108) 

Konferencijos metu 4 Įstaigos ir 20 

respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

pasidalijo gerąja patirtimi apie 

patyriminio ugdymo galimybes. 

Konferencijos klausytojai pasisėmė 

naujų minčių, patirties, kurią galės 

pritaikyti organizuojant ugdymo procesą   

3.4. Inicijuoti Įstaigos lauko ir aplinkos erdvių 

atnaujinimo darbai: 

3.4.1. pakeistas smėlis visose smėliadėžėse ir įsigyti 

tentai; 

3.4.2. po 4 žaidimų įrenginiais įrengta biri danga; 

3.4.3.  renovuotos vienos grupės patalpos (paramos 

fondo lėšos 2910,00 Eur, SB lėšos – 1000,00 Eur); 

3.4.5. sumontuoti 2 lauko šviestuvai 

Sudarytos galimybės vaikams ugdytis 

saugioje, estetiškoje aplinkoje, 

atitinkančioje Higienos normų 

reikalavimus 

3.5. Inicijuotas IKT priemonių įsigijimas ir interneto 

ryšio pagerinimo darbai 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse įrengti 

ekranai, kurie leidžia efektyviau 

naudotis IKT. Instaliuoti 2 Wi-Fi 

stiprintuvai, kurie užtikrina spartesnį 

internetą ir pagerina pedagogų darbo 

sąlygas   
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  
Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1. - - - 
 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
 



Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Nepatenkinamai 

☐ 
 

 

 

 7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Ugdymo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo 

7.2. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo 
 

 

V SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

 8. 2021 metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.    

 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 



9.1.  

9.2.  

9.3.  

 

 

   VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

                                   

Įstaigos tarybos pirmininkė                  __________        Audra Šereikienė    ______________       
                                                                               (parašas)                                                           (data)                                                             
 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 
Klaipėdos miesto savivaldybės meras    __________        Vytautas Grubliauskas        __________  
                                                                             (parašas)                                                                         (data) 
 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau 

Direktorė                                                 ____________          Loreta Žiliuvienė         ____________             
                                                                                   (parašas)                                                                        (data) 

                                                          

 

 

 

 

 
 


