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Einamųjų metų 
užduotys  

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 
kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo 
vadovas / į pareigas priimantis ar jo įgaliotas 

asmuo vertina, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 
2.1. Gerinti 
įstaigos veiklos 
ir teikiamų 
paslaugų 
kokybę. 

2.1.1. Užtikrinti, kad 
įstaigos gyventojams 
profilaktiškai būtų 
tikrinama dantų ir 
burnos ertmės būklė, 
siekiant išvengti 
situacijų, kai dantų 
neturintiems 
asmenims dantų 
protezavimas 
nebebūtų galimas dėl 
negrįžtamų 
žandikaulio pakitimų 
ir pagal poreikį būtų 
užtikrintas įstaigų 
gyventojų dantų 
protezavimo 
organizavimas; 

2.1.1.1. įstaigos gyventojų, kuriems profilaktiškai 
patikrinta dantų ir burnos ertmės būklė, skaičius – 
330; 
2.1.1.2. remiantis gydytojų – odontologų 
rekomendacijomis įstaigos gyventojų, (išreiškusių 
sutikimą) kuriems organizuotas dantų protezavimas, 
skaičius – 115; 

2.1.1.3. papildyta įstaigos tvarką dėl profilaktinio 
gyventojų sveikatos patikrinimo, įtraukiant 
gyventojų profilaktinio dantų ir burnos ertmės 
patikras bei dantų protezavimo organizavimą ir 
sukurtas algoritmas darbuotojams, užtikrinant 
tvarkos nuostatų tinkamą įgyvendinimą; 

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

2.1.2.1. įgyvendinta priemonė dėl visų įstaigoje 
dirbančių slaugytojų, kineziterapeutų ir gydomojo 
masažo specialistų (18 darbuotojų) duomenų teikimo 
apie suteiktas paslaugas į ESPBI IS; 
2.1.2.2. kartu su globos namų gyventojais globos 
namų teritorijoje įrengtas sveikatingumo takas; 

2.1.3. inicijuotos bei 
įgyvendintos 
priemonės įstaigos 
konkurencingumui 
didinti; 

2.1.3.1. įgyvendinta priemonė įstaigos energetiniams 
resursams tausoti/didinti; 
2.1.3.2. pamatuotas paslaugų gavėjų, jų artimųjų, 
darbuotojų pasitenkinimo paslaugomis lygis ir su jų 
rezultatais supažindinti visi darbuotojai, numatyti ir 
įgyvendinti nemažiau kaip du veiksmai 
pasitenkinimo paslaugomis lygio didinimui; 

2.2. Gerinti 
darbuotojų 
darbo sąlygas ir 
stiprinti 

2.2.1. Numatytos ir 
įgyvendintos 
priemonės įstaigos 
darbuotojų profesinei 
kompetencijai 
tobulinti; 

2.2.1.1. darbuotojų, kuriems organizuoti praktiniai 
mokymai deeskalacijos tema, siekiant išmokti 
deeskalacijos technikų ir būdų, kaip mažinti fizinį 
suvaržymo taikymą įstaigose, kaip transformuoti 
paslaugas kad jos atlieptų žmogaus su negalia teisių 
principus, skaičius – 62; 



žmogiškuosius 
išteklius. 

2.2.1.2. organizuoti vidiniai įstaigos administracijos, 
socialinių darbuotojų, užimtumo specialistų ir 
slaugytojų mokymai (39 darbuotojai) dėl 
centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo 
bendrosios informacinė sistemos (DBSIS) 
naudojimo;  

2.2.1. pagerintos 
įstaigos darbuotojų 
darbo sąlygos; 

2.2.1.1. pabaigta įgyvendinti priemonė dėl gyventojų 
ISGP pildymo „debesyse“ (per 2023 metus 
„debesyse“ „patalpinti“ visas gyventojų ISGP bylas  
100% - 330 vnt.), kad prie ISGP būtų nuolatinis 
„priėjimas“, kad šia prieiga galėtų naudotis visa 
komanda atsakinga už ISGP plano 
pildymą/vykdymą; 

2.2.2. numatytos ir 
įgyvendintos 
nemažiau priemonės 
įstaigos darbuotojų 
profesinei 
kompetencijai 
tobulinti. 

2.2.2.1. ne mažiau kaip 49 socialinį darbą dirbantys 
darbuotojai kels kompetencijas dirbant su 
suaugusiais asmenimis, turinčiais autizmo spektro 
sutrikimą;  

2.2.2.2. ne mažiau kaip 24 socialinį darbą dirbantys 
darbuotojai tobulins kompetencijas dirbant su 
alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo, lošimų ir 
kitų priklausomybių turinčiais asmenimis; 
2.2.2.3. organizuoti vidiniai mokymai visiems 
darbuotojams atsakingiems už dokumentų pateikimą 
per dokumentų valdymo bendrąją informacinę 
sistema (DBSIS); 

2.3. Įstaigos 
vidaus 
administravimo 
gerinimas ir 
veiklos 
efektyvumo 
didinimas. 
 

2.3.1. Stiprinti įstaigos 
vadovo kompetencijas 
ir pritaikyti jas įstaigos 
veikloje; 

2.3.1.1. įdiegtas ir taikytas, įstaigai aktualus, 
nemažiau kaip vienas vadybos metodas, iš 
pasirinktos vadybos sistemos (iš „Asaichi“, KPI, 
Kaizen ar kitos); 
2.3.1.2. atlikta ir pateikta analizė (įvertinant 
tiesiogiai ir netiesiogiai socialinę globą teikiančių 
darbuotojų pareigybių santykį, tiesiogiai socialinę 
globą teikiančių darbuotojų pareigybių skaičių pagal 
darbo laiko sąnaudų normatyvus, pareigybių apimtis 
ir jų būtinumą numatytoms įstaigos funkcijoms 
vykdyti ir pan.) ir įgyvendintas (1) veiksmas 
netiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų 
etatų optimizavimui; 

2.3.1.3. įdiegta centralizuotai teikiamų dokumentų 
valdymo bendroji informacinė sistema (DBSIS); 

2.3.2. padidintas 
įstaigos vidaus 
procesų efektyvumas.  

2.3.2.1. įdiegtas buhalterinės apskaitos 
centralizavimas ir teikta visokeriopą pagalbą 
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (NBFC), 
centralizuojant mūsų įstaigos buhalterinę apskaitą. 

 


