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VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

2021-01-20 Nr. ________ 

Adakavas 

  

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 veiklos ir 
teikiamų paslaugų kokybę 

2.1.1. inicijuotos bei 
įgyvendintos priemonės 
įstaigos teikiamų 
paslaugų kokybei gerinti, 
įsivertintas jų poveikis; 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.įgyvendintos ne mažiau 
kaip 3 priemonės įstaigos 
teikiamų paslaugų kokybei 
gerinti, atliktas jų poveikio 
įvertinimas: 

2.1.1.1. atlikti remonto darbus 
5 gyvenamuose kambariuose 
ir 2 laiptinėse; 

2.1.1.2. prie įstaigos lauko 
teritorijoje įrengti  
treniruoklius, prie naujai 
pastatytų grupinių gyvenimo 
namų  padaryti lauko baldus 
ir supynę. 

2.1.1.3. parengti tech. 
projektą liftui ir mobiliems 



 

 

 

 

 

 

2.1.2.inicijuotos bei 
įgyvendintos priemonės 
bendruomeninėms 
paslaugoms steigti / 
plėtoti 

keltuvams įrengti. 

 

2.1.2.įgyvendintos ne mažiau 
kaip 2 priemonės 
bendruomeninių paslaugų 
teikimui; 

2.1.2.1. dalyvaujant projekte 
”Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų 
plėtra”, teikti 
bendruomenines  paslaugas: 
„Apsaugoto būsto paslauga 
Tauragės regione“. Išnuomoti 
2 butus ir apgyvendinti 4 
įstaigos gyventojus. 

2.1.2.2 dalyvauti projekte 
”Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų 
plėtra” ir teikti 
bendruomenines  paslaugas: 
„Pagalba priimant 
sprendimus “. Užtikrinti 
paslaugų teikimą 35 
socialinių paslaugų namų 
gyventojams. 

2.1.2.3. sudaryti 
bendradarbiavimo sutartį su 
Tauragės profesinio rengimo 
centru dėl mokymo 
programos paruošimo 
neįgaliesiems  specialybei 
įgyti. 

2.1.2.4 pasirašius sutartį 
pradėti įgyvendinti ir 
administruoti projektą, 
finansuojamą iš ES 
struktūrinių fondų  
„Socialinių paslaugų 
infrastruktūros tinklo kūrimas 
ir plėtra asmenims, turintiems 



proto ir (arba) psichikos 
negalią Tauragės regione“. 

2.2. . Gerinti darbuotojų darbo 
sąlygas ir stiprinti 
žmogiškuosius išteklius 

2.2.2.pagerintos įstaigos 
darbuotojų darbo sąlygos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.numatytos ir 
įgyvendintos priemonės 
įstaigos darbuotojų 
profesinei kompetencijai 
tobulinti 

2.2.2. numatytos ir 
įgyvendintos ne mažiau kaip 
2  priemonės įstaigos 
darbuotojų profesinei 
kompetencijai tobulinti: 

2.2.2.1.organizuoti 
papildomus mokymus 
socialinių paslaugų namų 
darbuotojams apie socialinių 
paslaugų organizavimą, 
teikimą bendruomenėje; 

2.2.2.2. paruošti ir pateikti 
tvirtinimui Socialinių 
paslaugų priežiūros 
departamentui prie socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
mokymų programą: 
„Įžanginiai socialinių 
darbuotojų padėjėjų 
mokymai“ ir suteikti 
galimybę darbuotojams, 
neišvykstant iš įstaigos 
išklausyti reikiamus 
mokymus. 

2.2.3. organizuoti socialinių 
darbuotojų atestacijos 
procedūras, įgyjant naujas 
arba pratęsiant turimas 
kvalifikacines kategorijas. 

2.3. Įstaigos vidaus 
administravimo gerinimas ir 
veiklos efektyvumo didinimas 

2.3.1 įgytos naujos 
įstaigos vadovo 
profesinės kompetencijos 

2.3.1.vadovas įgyvendino ne 
mažiau kaip 1 priemonę, 
pritaikant seminarų, 



ir pritaikytos įstaigos 
veikloje; 

2.3.2. padidintas įstaigos 
vidaus procesų 
efektyvumas 

konferencijų ar vizitų kitose 
įstaigose ar organizacijose 
metu įgytas žinias ar patirtį 

2.3.2.1. užtikrinti tinkamą ir 
savalaikį perėjimo prie 
FVAIS programos darbų 
atlikimą. 

2.3.2.2. siekiant užtikrinti 
įstaigos archyvo dokumentų 
tinkamą valdymą, tvarkymą, 
archyvavimą, apskaitą ir 
saugojimą, sudaryti sutartį su 
archyvo paslaugas teikiančia 
įmone. 

2.3.2.3 užtikrinti įstaigos 
personalo administravimo 
funkcijų ir dokumentų 
perdavimo vykdymą 
Nacionaliniam bendrųjų 
funkcijų centrui (toliau-
NBFC). 

 

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 

3.3. Dėl  Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos ir/ar infekcijos atmainos) galimų susirgimo 
ir išplitimo Lietuvoje ir įstaigoje atvejų. 

 


