
 

 

                                                                                                Socialinių paslaugų srities darbuotojų 

                veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

                priedas 

 

 
(Socialinių paslaugų srities darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvados forma) 

 

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ 
 (valstybės ar savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas arba jos struktūrinis padalinys) 

 

DIREKTORĖ DANUTĖ DAUKANTIENĖ__ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ KASMETINIO VEIKLOS VERTINIMO 

IŠVADA 

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. ________ 
(data) 

____Klaipėda___ 
(sudarymo vieta) 

 

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. 

Įgyvendinti patvirtintą 

strateginį veiklos planą ir 

nustatytus veiklos rodiklius. 

 

Gebėti tinkamai naudoti 

skirtus asignavimus 

vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais įstaigos 

finansinę veiklą. 

 

 

 

 

 

 

Neturėti užfiksuotų pažeidimų iš 

įvairių institucijų dėl veiklos. 

 

Tinkamas dokumentų 

valdymas. 

 

Pilnai įgyvendinti patvirtintą 

strateginį planą ir nustatytus 

veiklos rodiklius. 

 

Gauti Savivaldybės 

Planavimo ir analizės bei 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuoto apskaitos 

skyrių atsiliepimai dėl 

įstaigoje savalaikio 

finansinių dokumentų 

pateikimo, skirtų asignavimų 

naudojimo teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

Nenustatyta įstaigoje 

pažeidimų. 

 

Gauti Savivaldybės 

Planavimo ir analizės, 

Biudžetinių įstaigų 
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Tobulinti parengtą  

pasitenkinimo paslaugomis 

vertinimo sistemą. 

 

 

 

 

 

centralizuoto apskaitos ir 

Socialinės paramos skyrių 

atsiliepimai dėl nusiskundimų  

nustatytais terminais ir 

tinkamai pateiktų dokumentų 

ir ataskaitų rengimo. 

 

Apklausti ne mažiau kaip 80 

proc. paslaugų gavėjų ir 

pateikti pasitenkinimo 

paslaugų rezultatus 

Atsižvelgiant į gautus 

rezultatus parengti socialinių 

paslaugų kokybės gerinimo 

planą. 

2.2. Užtikrinti ES lėšomis 

finansuojamo projekto, skirto 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti atitikimo 

reikalavimus 

Įgyvendinti projekto  

“Paslaugų organizavimo ir 

asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas, teikiant socialinę 

paramą Klaipėdos mieste” II 

etapą.  

 

 

Įdiegti įstaigoje projekte 

numatytą kokybės rodiklį – 

bendrą klientų konsultavimo 

telefonu ir internetu sistemą 

bei informacijos bazę, 

naudojamą aptarnauti 

klientus įstaigoje arba 

nuotoliniu būdu. 

 

2.3. Užtikrinti kokybės vadybos 

LYN metodo įdiegtų veiklos 

organizavimo sistemų tęstinumą 

 Įdiegtų kokybės vadybos 

LYN metodų Kaizen, 

Asaichi, Vaca tobulinimas ir 

palaikymas. 

Įgyvendinti ne mažiau 50 

procentų darbuotojų kokybės 

vadybos pasiūlymų  

2.4. Užtikrinti kokybišką 

socialinio darbo metodinio 

centro veiklą. 

Organizuoti kvalifikuotus 

mokymus, dalinantis gerąja 

patirtimi. 

Parengti naują socialinių 

darbuotojų profesinės 

kompetencijos mokymo 

programą. 

Organizuoti mokymus 

80  mokymo dalyvių, iš 

kurių 70 proc.- įstaigos 

darbuotojams. 

Organizuoti ne mažiau kaip 2 

gerosios patirties vizitus. 

2.5. Atlikti įstaigos 

organizacinės kultūros 

įsivertinimą 

Organizuoti įstaigos 

organizacinės kultūros 

įsivertinimo 2021-2022 

metų lyginamąją analizę. 

 

Atliktas įstaigos 

organizacinės kultūros 

įsivertinimas 

Atlikta 2021-2022 m. 

lyginamoji analizė. 

Atsižvelgiant į gautus 

rezultatus parengtas 

organizacinės kultūros  

kokybės gerinimo planas. 

2.6. Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020-10-29 

įsakymo Nr. AD1-1175 

Užtikrinti asmenų su negalia 

priežiūrą (visą parą) 

izoliacijoje. 

Organizuoti asmenų su 

negalia priežiūrą visą parą, 

kurie turi būti izoliacijoje, 
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įgyvendinimas „Dėl patalpų, 

kurios naudojamos vaikams ir 

asmenims su negalia izoliuoti“. 

jeigu tokia priežiūra 

neįmanoma namuose 

 

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

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

3.1. Teisės aktų kaita. 

3.2. Nedarbingumas. 

3.3. Valstybės lygio ekstremalioji padėtis. 

3.4. Nėra poreikio tokioms paslaugoms. 

 


