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2. 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. Įstaigos energetinio ūkio 

modernizavimas. 

2.1.1. Taupyti (mažinti) 

išlaidas už įstaigos 

energetinius resursus. 

2.1.1.1. Įrengti 300 kW saulės jėgainę 

ant pastato stogo, sutaupant iki 65 proc. 

visų energetinių kaštų. 

2.1.1.2. Pagal energetinio audito 

išvadas rengti investicinius projektus 

energiją taupančioms priemonėms, kad 

pastatas atitiktų ne žemesnę kaip C 

energetinio naudingumo klasę. 

2.1.1.3. Elektrinius šildymo katilus 

pakeisti į gruntas – vanduo šilumos 

siurblius. 

2.2.Teikiamų paslaugų kokybės 

ir efektyvumo gerinimas 

2.2.1. Padidinti slaugos 

proceso efektyvumą, 

siekiant patenkinti 

individualius kiekvieno 

gyventojo poreikius. 

2.2.1.1. Įdiegti naują fizinės ir 

medicininės reabilitacijos paslaugą – 

darsonvalizaciją.  

2.2.1.2. 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.  

2.2.2.inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

kokybės sistemos veiklai 

įdiegti. 

2.2.2.1. Diegti paslaugų kokybės 

sistemą. 

 

2.2.3. Informacijos priei-

namumą pritaikyti 

asmenims su negalia. 

 

2.2.3.1. Darbus organizuoti taip, kad 

visa informacija gyventojams su 

negalia būtų talpinama lengvai 

prieinamoje ir lengvai matomoje 

vietoje. 



 

2.2.4. Įrengti (atnaujinti) 

poilsio zonas. 

 

 

 

 

2.2.4.1. Įrengti po vieną lauko 

šachmatų (šaškių) lentą. 

2.2.3.3. Atnaujinti pirmo aukšto dviejų 

poilsio zonų inventorių (pakeisti 

minkštų baldų  nusidėvėjusius 

apmušalus). 

2.2.4. Plėtoti bendruo-

menines paslaugas. 

2.2.4.1. Papildomai įrengti laikino 

atokvėpio paslaugos 1vietą. 

2.2.4.2. Parinkti sklypą ir sutvarkyti 

visą reikiamą dokumentaciją dėl 

Grupinio gyvenimo namų statybos, 

parengti investicinį projektą grupinio 

gyvenimo namų statybai. 

2.3. Darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimas, žmogiškųjų išteklių 

stiprinimas. 

2.3.1. Įgyvendinti 

priemones įstaigos 

darbuotojų profesinei 

kompetencijai tobulinti ir 

darbo sąlygų 

efektyvinimui. 

2.3.1.1. Darbuotojams pravesti 

mokymus kaip dirbti su klientais, 

turinčiais proto ir psichinę negalią. 

2.3.1.2. Įstaigos darbuotojų profesinių 

kompetencijų didinimas: kelti visų 

įstaigos darbuotojų kompetencijas 

žmogaus teisių srityje. 

2.3.1.3. Sudaryti sąlygas visiems 

įstaigos darbuotojams gauti 

psichologinio konsultavimo paslaugas 

ir organizuoti šių paslaugų suteikimą. 

2.3.1.4. Atnaujinti socialinių 

darbuotojų dviejų kabinetų inventorių. 

2.3.1.5. Įsigyti 4 nešiojamus 

kompiuterius. 

2.3.1.6. Atnaujinti skalbimo patalpą. 

2.3.1.7. Pagerinti maitinimo paslaugas, 

nuperkant iki 60 termopadėklų maistui 

išvežioti į kambarius. 

 


