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2. Einamųjų metų užduotys 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai  

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

2.1. Užtikrinti kokybišką 

įstaigos veiklą.  

2.1.1. Įgyvendinti patvirtintą 

veiklos planą ir nustatytus 

veiklos rodiklius. 

 

2.1.2. Neužfiksuota pažeidimų 

iš įvairių institucijų dėl 

įstaigos veiklos. 

 

2.1.3. Tinkamas dokumentų 

valdymas. 

 

 

 

2.1.4. Vykdyti pasitenkinimo 

paslaugomis apklausą 

 

Ne mažiau kaip 90% įgyvendinti 

patvirtintą veiklos planą ir 

nustatytus veiklos rodiklius. 

 

Nenustatyti ar nustatyti, bet 

pašalinti pažeidimai. 

 

 

Nėra nusiskundimų dėl nustatytais 

terminais ir tinkamai pateiktų 

dokumentų, informacijos, planų ir 

ataskaitų rengimo. 

 

Apklausti ne mažiau kaip 50 proc. 

paslaugų gavėjų ir pateikti 

patenkintų paslaugomis rodiklį. 

 

Atlikti darbuotojų, ne mažiau kaip 

60%, apklausą dėl pasitenkinimo 

darbu. 
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2.2. Gerinti ir pritaikyti 

socialinės globos teikimo 

aplinką.  

2.2.1. Organizuoti ir įvykdyti 

sensorinio kambario įrengimą. 

 

 

2.2.2. Bendros veiklų ir poilsio 

zonos II k. II a. įrengimas 

 

2.2.3. Lauko teritorijos prie IV 

korpuso sutvarkymo darbai 

(pasivaikščiojimo tako 

įrengimas, lauko suoliuku 

pastatymas ir pan.) 

Įvykdyti patalpų, skirtų 

sensoriniams užsiėmimas, 

įrengimo darbai. 

 

Įrengta veiklų ir poilsio zona 

 

 

Sutvarkyta ir pritaikyta lauko 

teritorija 

2.3. Įdiegti vidinius įstaigos 

darbuotojų mokymus 

2.3.1. Parengti vidinių 

mokymų programą 

 

2.3.2. Atlikti mokymus pagal 

parengtą programą 

Parengta vidinių mokymų 

programa 

 

Įvykdyti ne mažiau kaip 4 

mokymai 

2.4. Tobulinti savo profesinę 

kompetenciją ir sudaryti 

galimybę įstaigos 

darbuotojams tobulinti jų 

profesinę kompetenciją. 

2.4.1. Vadovo profesinė 

kompetencija tobulinama 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

2.4.2. Įstaigos darbuotojai 

profesinę kompetenciją 

tobulina teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Dalyvauta vadovo supervizijoje, 

kituose mokymuose ne mažiau 

kaip 16 val. 

 

Socialinio ir sveikatos priežiūros 

padalinių 87 darbuotojai profesinę 

kompetenciją tobulino ne mažiau 

kaip 16 val. mokymuose ir/arba 

supervizijoje ir/arba komandos 

stiprinimo mokymuose. 
 

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

3.1. Teisės aktų kaita 

3.2. Ilgalaikis nedarbingumas. 

3.3. Žmogiškųjų išteklių stoka ir kaita. 

3.4. Objektyvios priežastys dėl epidemiologinės situacijos. 
 


