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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 ne mažiau kaip 3 

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. Atlikti socialinės medicininės 

reabilitacijos korpuse 4 gyvenamųjų 

kambarių ir intensyvios slaugos korpuso 3 

kambarių einamąjį remontą- gyvenimo 

sąlygos pagerės 14 – ai gyventojų; 

2.1.1.3. Globos namuose įrengti 

relaksacijos erdvę; 

2.1.1.4.  Atnaujinti sporto salės dangą, 

įsigyti sporto inventorių ir įrangą; 

2.1.1.5. Įrengti Kneipo taką; 

2.1.1.6. Daržininkystės sektoriaus plėtra – 

polikarbonatinio šiltnamio įsigijimas ir 

įrengimas; 

2.1.1.7. Socialinės medicininės 

reabilitacijos korpuse įrengti keltuvą. 

2.1.1.8. Siekiant užtikrinti kokybišką 

paslaugų teikimą, papildomai įrengti 2 

gyventojų pasiūlymų, pageidavimų, 

pastebėjimų dėžutes. 

2.1.1.9. Diegti paslaugų kokybės sistemą. 

 

2.1.2.1. Vykdyti tolimesnius veiksmus 

susijusius su žemės sklypo formavimu  

grupinių gyvenimo namų statybai. 

Parašyti investicinį projektą grupinio 

gyvenimo namų statybai. 

 

2.2. Gerinti darbuotojų darbo 

sąlygas ir stiprinti 

žmogiškuosius išteklius 

2.2.1. Pagerintos darbuotojų 

darbo sąlygos. 

 

2.2.1. Siekiant pagerinti darbuotojų darbo 

sąlygas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Numatytos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos darbuotojų 

kompetencijai tobulinti. 

 

 

 

 

2.2.1.1. Atnaujinti darbo priemones: 

įsigyti 4 maisto transportavimo 

vežimėlius; 

2.2.1.2. Atnaujinti kompiuterinę įrangą 6 

darbo vietoms, kuri būtų pritaikyta 

nuotoliniams mokymams bei nuotoliniam 

darbui. 

2.2.1.3. Atlikti darbuotojų apklausą, dėl 

psichologinio smurto (mobingo) įstaigoje; 

2.2.1.4. Sudaryti sąlygas visiems įstaigos 

darbuotojams gauti psichologinio 

konsultavimo paslaugas ir organizuoti 

prevencinį šių paslaugų suteikimą. 

 

2.2.2. Siekiant tobulinti įstaigos 

darbuotojų kompetenciją: 

2.2.2.1. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį 

su VŠĮ Tarptautine socialine akademija;  

tikslas – dalintis gerąją patirtimi su 

kitomis socialinės globos įstaigomis ir  

socialiniais partneriais. 

2.2.2.2. Aptarnaujančio personalo 

darbuotojams (tiesiogiai su gyventojais 

dirbančiam personalui – 88 

darbuotojams) organizuoti 2 vidinius 

kvalifikacijos kėlimo mokymus, tema – 

žmogaus teisių stebėsena ir užtikrinimas 

globos įstaigoje, pasikviečiant LR Seimo 

kontrolierių įstaigos atstovus,  

kontaktiniams mokymams 

2.2.2.3. Kelti visų įstaigos darbuotojų 

kompetencijas žmogaus teisių srityje. 

 

2.3.Įstaigos vidaus 

administravimo gerinimas ir 

veiklos efektyvumo 

didinimas 

2.3.1. Įgytos naujos vadovo 

profesinės kompetencijos ir 

pritaikytos įstaigos veikloje. 

 

 

 

2.3.2. Padidintas įstaigos vidaus 

procesų efektyvumas. 

2.3.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 

priemonė, pritaikant seminarų, 

konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar 

organizacijose metu įgytas žinias ar 

patirtį;  

 

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 

priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus 

procesus: 

2.3.2.1. Įstaigos viduje įdiegti informacinę  

duomenų valdymo sistemą. 

2.3.2.2. Panaikinti ne mažiau nei 5 bend ro                        

šios srities darbuotojų etatus. 
 

 



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; 

3.2 Teisės aktų reglamentuojančių įstaigos veiklas pasikeitimai. 

3.3 Ekstremali situacija šalyje dėl  Covid-19 ligos. 

 


