
 

 

 

VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

 

DIREKTORIAUS ZIGMO KUKUČIONIO 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys (2022 m.) 

(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. Pagal energetinio audito 

išvadas rengti investicinius projektus 

energiją taupančioms priemonėms, kad 

pastatas atitiktų ne žemesnę kaip B 

energetinio naudingumo klasę. 

2.1.1.2. Elektrinius šildymo katilus 

pakeisti į gruntas – vanduo šilumos 

siurblius. 

2.2.Teikiamų paslaugų kokybės 

ir efektyvumo gerinimas 

2.2.1. Papildyti asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos licenciją teikti 

psichikos sveikatos 

slaugos paslaugas. 

2.2.1.1. Sudaryti sąlygas bendrosios 

praktikos slaugytojoms įgyti psichinės 

sveikatos  slaugos specializaciją. 

 

2.2.2. Gerinti teikiamų  

paslaugų kokybę ir 

efektyvumą. 

2.2.2.1. Atlikti socialinės globos 

įstaigos teikiamų paslaugų kokybės 

įvertinimą internetinėje erdvėje 

pasitelkiant globos namų gyventojų 

artimuosius bei lankytojus. Gauti 

duomenys bus panaudoti analizuojant 

suinteresuotųjų šalių poreikius,  

paslaugų suteikimo galimybes. 

2.2.2.2. Paruošti patalpą, kurioje bus  

įrengtas sensorinis kambarys.  

2.2.2.3. Įvertinta asmenų aprūpinimo  

būtiniausiomis priemonėmis kokybė 

(asmens higienos, drabužių, avalynės 

ir kt. poreikiai ir būklė) bei 

gyvenamosios aplinkos higiena ir 

nedelsiant imtasi priemonių šalinant 

nustatytus trūkumus. 
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2.2.3. Įgyvendinti 

kokybės vadybos 

sistemos politiką. 

2.2.3.1. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį 

peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti 

kokybės vadybos sistemos politiką, 

tikslus bei procedūras. 

2.2.3.2. Įvykdyti rekomendacijas (6), 

kurios yra pateiktos vadybos sistemos 

politikos ataskaitoje.  

2.2.4. Inicijuoti bei 

įgyvendinti priemones 

įstaigoje pasitaikiusių 

neigiamo pobūdžio įvykių 

arba dažniausiai kylančių 

problemų sprendimui ir / 

ar jų prevencijai užtikrinti 

 

2.2.4.1. Organizuoti praktinius 

simuliacinius mokymus ir planų 

peržiūrą dėl galimų 

krizinių/nepageidaujamų ir civilinės 

saugos atvejų valdymo socialinės 

globos įstaigoje, siekiant identifikuoti 

silpnąsias tokių atvejų valdymo grandis 

(elementus) jas koreguojant ir 

užtikrinant sklandų veikimą. 

2.2.4.2. Pravesti ne mažiau 2 

prevencines paskaitas su gyventojais 

dėl saugaus eismo ir elgesio viešose 

vietose su Alytaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato 

darbuotojais. 

2.2.4.3. Pravesti funkcines pratybas 

tema „Darbuotojų veiksmai įvykus 

gaisrui globos namų patalpose, 

evakuojant darbuotojus, gyventojus ir 

lankytojus“ 

2.2.5. Įrengti (atnaujinti) 

poilsio zonas. 

 

 

2.2.5.1. Atnaujinti antro aukšto dviejų 

poilsio zonų inventorių (pakeisti 

minkštų baldų  nusidėvėjusius 

apmušalus). 

2.2.6. Plėtoti bendruo-

menines paslaugas. 

2.2.6.1. Sutvarkyti reikiamą 

dokumentaciją dėl sklypo grupinio 

gyvenimo namų statybai ir 

bendradarbiauti su Lazdijų r. 

savivaldybe dėl institucinės globos 

pertvarkos žemėlapio rengimo, 

numatant jame šių grupinio gyvenimo 

namų steigimą įgyvendinant II etapo 

institucinę globos pertvarką. 

2.3. Darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimas, žmogiškųjų išteklių 

stiprinimas. 

2.3.1. Įgyvendinti 

priemones įstaigos 

darbuotojų profesinei 

kompetencijai tobulinti ir 

2.3.1.1. Tobulinti visų socialinių 

paslaugų srities darbuotojų žinias ir 

kompetencijas darbui su agresyviais 

asmenimis tema.  
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darbo sąlygų 

efektyvinimui. 

2.3.1.2. Įstaigos darbuotojų profesinių 

kompetencijų didinimas: supervizijų 

mokymas. 

2.3.1.3. Įrengti bevielį internetinį ryšį, 

kuris būtų prieinamas gyventojams ir 

darbuotojams visose įstaigos patalpose.  

2.3.1.4. Įrengti darbuotojams dvi naujas 

persirengimo patalpas.  

2.4. Įstaigos įvaizdžio, vidaus 

administravimo gerinimas ir 

veiklos efektyvumo didinimas. 

2.4.1. Padidinti įstaigos 

vidaus procesų efektyvu-

mą. 

 

 

 

2.4.1.1.  Užtikrinti savalaikį buhal-

terinės apskaitos perkėlimą į bendras 

apskaitos informacines sistemas, atlikti 

užduotis NBFC konsoliduojant  

įstaigos buhalterinės apskaitos 

procesus. 

2.4.1.2. Užtikrinti finansų valdymo 

veiklos efektyvumą pasiekiant teigiamą 

įstaigos finansinės veiklos rezultatą. 

2.4.3. Gerinti įstaigos 

įvaizdžio formavimą 

bendruomenėje ir visuo-

menės informuotumą apie 

asmenis su proto ar 

psichine negalia.  

 

2.4.3.1. Inicijuoti naujas viešinimo 

priemones, ar naujus jų viešinimo 

būdus, formuojančius teigiamą 

bendruomeninių paslaugų ir socialinės 

globos įstaigos įvaizdį bendruomenėje 

bei mažinančius asmenų su proto ar 

psichine negalia, stigmą. 

 

3. 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. Nepakankamas įstaigos lėšų kiekis dėl smarkiai padidėjusių išlaidų už komunalines                    

paslaugas 

3.2. Žmogiškieji faktoriai – laikinas nedarbingumas. 

3.3. Teisės aktų pasikeitimai. 

 


