
 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

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

Einamųjų metų 

veiklos užduotys / 

einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Gerinti 

įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybę 

2.1.1. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti, 

įsivertintas jų poveikis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

bendruomeninėms 

paslaugoms steigti. 

2.1.1. įgyvendintos bent 2 priemonės įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų 

poveikio įvertinimas: 

2.1.1.1. Atlikti socialinės globos įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimą 

pasitelkiant išorės ekspertus, parengti ar iš 

naujo peržiūrėti įstaigos paslaugų kokybės 

politiką ir užtikrinti jos veikimą bei kontrolę 

įstaigoje; 

2.1.1.2. diegti paslaugų kokybės sistemą; 

2.1.1.3. įsigyti 5 funkcinias slaugos lovas, 

jomis pakeičiant paprastas; 

2.1.1.4. 10 gyvenamųjų kambarių atnaujinti 

personalo iškvietimo sistemą; 

2.1.2.1. pagal pertvarkos investicinį projektą 

įsigijus 2 žemės sklypus GGN statybai, 

paruošti 2 GGN projektą. 

2.1.2.2.  atnaujinti sąrašą gyventojų, 

pretenduojančių į konkrečias paslaugas 

bendruomenėje, atsižvelgiant į įstaigos 

pertvarkos planą,  ir remiantis jų individualiais 

poreikiais parengti juos numatomam 

persikėlimui. 

2.2. Gerinti 

darbuotojų darbo 

sąlygas ir stiprinti 

žmogiškuosius 

išteklius 

2.2.1. pagerintos įstaigos 

darbuotojų darbo 

sąlygos; 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. numatytos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos darbuotojų 

profesinei kompetencijai 

tobulinti.  

2.2.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 2 priemonės 

gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas: 

2.2.1.1. aprūpinti reikiamus darbuotojus nauju 

patalpų valymo inventoriumi; 

2.2.1.2. įsigyti automatinių dezinfekcinio 

skysčio dozatorių; 

2.2.1.3. sudaryti sąlygas visiems įstaigos 

socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams 

gauti psichologinio konsultavimo paslaugas ir 

organizuoti šių paslaugų suteikimą. 

2.2.2.1. pagal įsivertintas kompetencijas 

tobulinama darbuotojų kvalifikacija gebėjimo 

planuoti ir gebėjimo veikti savarankiškai 

srityse. 

2.2.2.2. Kelti visų įstaigos darbuotojų 

kompetencijas žmogaus teisių srityje; 

2.2.2.3. organizuoti GGN darbuotojų 

supervizijas. 

 2.3. Įstaigos 

administravimo 

gerinimas ir 

2.3.1. įgytos naujos 

įstaigos vadovo 

profesinės kompetencijos 

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 

priemonę, pritaikant seminarų, konferencijų ar 

vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu 



 

 

 

veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

ir pritaikytos įstaigos 

veikloje; 

2.3.2. padidintas įstaigos 

vidaus procesų 

efektyvumas. 

įgytas žinias ar patirtį; 

 

2.3.2. įgyvendinta bent 1 priemonė padidinant 

įstaigos vidaus procesų efektyvumą: 

performuoti patikėjimo teise valdomus žemės 

sklypus ir atsisakyti nereikalingų. 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų 

užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių 

užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. Žmogiškieji faktoriai – laikinas nedarbingumas; 
3.2. Finansinių poreikių padidėjimas metų eigoje; 

3.3. Pasikeitęs teisės aktų reglamentavimas; 

3.4. Dėl užkrečiamų ligų paskelbto karantino pasekmės. 

 


