
 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorės Danutės Akaveckienės 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2022-02-10 Nr. ________ 
   

Šiauliai 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

 

1. 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) 

1.1. Įstaigos veiklos ir 

teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimas. 

1.1.1. Inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti, 

įsivertintas jų poveikį. 

 

 

 

 

2.1.2. Įstaigos specialistų 

kompetencijos ir 

profesinės kvalifikacijos 

didinimas. 

 

 

 

1.1.1.1. Kokybės sistemos ISO 9001 diegimas 

įstaigoje, IV ketvirtis. 

1.1.1.2. atlikti globos namų teikiamų paslaugų 

kokybės įsivertinimą, naudojant socialinės 

globos gavėjų, įstaigos personalo individualios 

apklausos/interviu/ stebėjimo/ anketavimo 

metodus ir/ar pasitelkus išorės ekspertus. 

Parengti įstaigos paslaugų kokybės politiką bei 

užtikrinti jos kontrolę bei veikimą įstaigoje, IV 

ketvirtis. 

1.1.2.1. sudarytos galimybės papildomai  

įstaigos kineziterapeutams be masažistui kelti 

profesinę kvalifikaciją ir tobulinti profesinius 

įgūdžius bei dalyvauti licencijavimo procese. 

1.1.2.2. Bendradarbiaujant su Lietuvos 

kurčiųjų draugija sudaryti sąlygas keletui 

įstaigos darbuotojų dalyvauti mokymuose, 

kuriuose įgytų kompetencijų dirbti su klausos 

negalią turinčiais asmenimis (įgyvendinant 

projektą ,,Kurčiųjų organizacijų stiprinimas ir 

viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas” 

lietuvių gestų kalbos vertimo centre), metų 

eigoje. 

1.2. Didinti socialinės 

globos ir priežiūros  

paslaugų prieinamumą 

(apsaugoto būsto 

paslauga ir kt.), 

Patenkinti Šiaulių miesto 

savivaldybės gyventojų 

paslaugų poreikį, didinti 

paslaugų prieinamumą, 

inicijuojant ir teikiant 

2022 m. pradėti teikti ir intensyviai tęsti šias 

naujas paslaugas (pagal poreikį): 

Laikino atokvėpio paslauga suaugusiems ir 

senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 

neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės 
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optimizuojant Šiaulių 

miesto savivaldybės 

globos namų veiklą. 

 

 

naujas ir plėtojant esamas 

socialines  paslaugas 

 

 

slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikis: 

- organizuojant dienos socialinę globą 

įstaigoje; 

- organizuojant dienos socialinę globą asmens 

namuose; 

- organizuojant trumpalaikę socialinę globą 

įstaigoje ir kt. 

2022 m. I-IV ketv. 

1.3. Dalyvauti 

įgyvendinant LR 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Socialinės sutelkties 

plėtros programos 

pažangos priemonės 

,,Sumažinti 

pažeidžiamų 

visuomenės grupių 

gerovės teritorinius 

skirtumus" numatytą 

uždavinį ,,Didinti 

neįgaliųjų ir jų šeimų, 

senyvo amžiaus žmonių 

bei kitų pažeidžiamų ir 

socialinėje atskirtyje 

esančių grupių gerovę" 

(II pertvarkos etapas): 

teikti pasiūlymus, 

informaciją ir poreikio 

pagrindimą dėl 

priemonių įrašymo į 

2021-2027 m. Šiaulių 

regiono plėtros plano 

projektą  ir Šiaulių 

regiono žemėlapio 

parengimui, siekiant 

perėjimo nuo 

institucinės globos prie 

šeimoje ir 

bendruomenėje 

teikiamų 

bendruomeninių 

paslaugų. 

1.3. Išanalizuoti LR 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Socialinės sutelkties 

plėtros programa, rinkta 

informacija dėl uždavinio 

,,Didinti neįgaliųjų ir jų 

šeimų, senyvo amžiaus 

žmonių bei kitų 

pažeidžiamų ir socialinėje 

atskirtyje esančių grupių 

gerovę" įgyvendinimo, 

pateikti pasiūlymai, 

reikiami duomenys 

poreikiui pagrįsti, dėl 

priemonių įrašymo į 

2021-2027 m. Šiaulių 

regiono plėtros plano 

projektą. 

 

1.3.1. Išanalizuota LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros 

programa, rinkta informacija dėl uždavinio 

,,Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo 

amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir 

socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę" 

įgyvendinimo; 

1.3.2. Pateikti pasiūlymai, reikiami duomenys 

poreikiui pagrįsti, dėl priemonių įrašymo į 

2021-2027 m. Šiaulių regiono plėtros plano 

projektą. 

1.3.3. Parengta informacija, reikalinga Šiaulių 

regiono žemėlapiui parengti, siekiant perėjimo 

nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų bendruomeninių 

paslaugų: II-ojo pertvarkos etapo (2021-2027 

m. finansinis laikotarpis) planuojamos 

investicijos į infrastruktūrą ir investicijų į 

paslaugų teikimą (2021-2027 m. finansiniu 

laikotarpiu) poreikis, 

(I-II ketv.). 

1.4. Racionaliai valdyti, 

naudoti ir disponuoti 

Savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausančiu, panaudos 

būdu perduotu, turtu, 

bei dalyvauti viešųjų 

pirkimų dėl pastatų 

statybos veikloje. 

1.4. Savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausančio turto, 

perduoto panaudos būdu, 

Įstaigai, racionalus 

(efektyvus) naudojimas ir 

priežiūra. 

1.4.1. Pagal pastatų/statinių apžiūrų rezultatus 

organizuoti nuolatinės priežiūros darbus, 

sudaryti statinio ir jo inžinerinės įrangos 

remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų 

finansinio aprūpinimo planus. 

1.4.2.Bendradarbiauti su savivaldybės 

administracijos padaliniais sprendžiant statinių 

priežiūros problemas ir koordinuoti jų 

įgyvendinimą. 

2022 m. I-IV ketv. 
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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. Žmogiškieji faktoriai:darbuotojų ligos, nedarbingumo pažymėjimai, išėjimas iš darbo. 

3.2. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimai. 

3.3. Pavestos įgyvendinti neplaninės, skubios užduotys, kurių atlikimui reikalingas ilgesnis terminas. 

3.4. Neišvengiamos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo įstaigos veiklos ir planų: įvairūs ribojimai 

esant ekstremaliai situacijai Lietuvos Respublikoje dėl COID-19 viruso ir kt. 

 

 

 

 

 


