
Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo 
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tvarkos aprašo 
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VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2022-05-24  Nr. 1 
(data) 

Klaipėda 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų (2021 m.) veiklos rezultatai (pildoma 

suderinus su viešosios įstaigos valdyba) – nepildoma. 

 

2. Einamųjų 2022 m. 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 

vadovaujantis bus vertinama ar 

nustatytos užduotys yra įvykdytos) 

2.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią 

įstaigos veiklą. 

1. Įgyvendinti patvirtintą 

strateginį veiklos planą ir 

nustatytus rodiklius. 

2. Tinkamai naudoti skirtus 

asignavimus, vadovaujantis 

teisės aktais, 

reglamentuojančiais įstaigos 

finansinę veiklą.  

1.Įgyvendintas patvirtintas 

strateginis veiklos planas ir 

nustatyti veiklos rodikliai 100 %.  

2. Įstaigoje užtikrintas savalaikis 

finansinių dokumentų 

pateikimas, skirti asignavimai 

naudojami neviršijant patvirtintų 

sąmatų, teisės aktų nustatyta 

tvarka 100%. 

2.2. Parengti Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugoms teikti 

reikalingus teisės aktus 

1. Parengti Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugų 

teikimo tvarkos aprašą. 

2. Patvirtinti Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugų 

teikimo įkainius.  

1. Parengtas Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugų 

teikimo tvarkos aprašas iki  

2022-06-30 d. 

 

2. Patvirtinti Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugų 

teikimo įkainiai iki  

2022-06-30 d. 



2.3. Organizuoti  Futbolo mokyklos 

veiklą, siekiant pritraukti papildomų 

pajamų. 

1. Vykdyti komercinius 

tarptautinius, respublikinius ir 

miesto lygmens renginius. 

 

 

2. Suteikti Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugas. 

3. Paramos lėšų pritraukimas 

4. Dalyvavimas projektuose 

1. Suorganizuoti Futbolo 

mokykloje 12 įvairaus lygio 

renginių (turnyrų), iš jų  ne 

mažiau 5 komercinių 

tarptautinių, respublikinių ar 

miesto lygmens. 

2.100 valandų Futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės paslaugų. 

3.  Ne mažiau 25 000 Eur. 

4. Ne mažiau kaip 2 projektuose. 

 

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

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) (pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

 

3.1. Teisės aktų pasikeitimai. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas – nepildoma. 

 

5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją (nurodoma, kokie mokymai 

siūlomi darbuotojui) 

 

5.1. Seminarai ir mokymai, susiję su sporto vadyba ir varžybų organizavimu. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymas dėl įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamosios 

dalies nustatymo – nepildoma. 

 

 

Visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas__________ ______________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

_____________________________ __________ ______________________ 
(viešosios įstaigos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

                                                 
 Nurodomas viešosios įstaigos valdybos siūlymas, valdybos posėdžio protokolo data ir numeris. 


