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Gargždai 
 

I SKYRIUS 
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 
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. 

2.1.1. Kokybiškas socialinių 
paslaugų teikimas įvairioms 
klientų grupėms bei funkcijų 
vykdymas. 
 
2.1.2. Laiku ir tinkamai pateikti 
įstaigos planavimo, informaciniai 
ir ataskaitiniai dokumentai. 
 
2.1.3. Organizuoti, sudaryti 
galimybes darbuotojams kelti 
profesinę kvalifikaciją, dalyvauti 
mokymuose ne mažiau kaip 16 
ak. val. per metus. 
 
2.1.4. Sudaryti sąlygas atvejo 
vadybininkams, socialiniams 
darbuotojams, dirbantiems su 
šeima, dalyvauti supervizijose ne 
mažiau kaip po 3 valandas per 
mėnesį. 
 
 
2.1. 5. Inicijuoti, dalyvauti ir/ar 
bendradarbiauti, ir/ar organizuoti 
akcijas /renginius/ projektus 
(pareiškėjo arba partnerio 
pozicijoje). 

2.1.1. Kokybinis rodiklis – socialinių 
paslaugų, funkcijų organizavimo, 
koordinavimo ir vykdymo kokybė 
(pagrįstų skundų nėra). 
 
2.1.2. Kokybinis rodiklis – negauta 
raštiškų nusiskundimų dėl dokumentų 
pateikimo terminų ir/ar tinkamumo 
(pagrįstų skundų nėra). 
 
2.1.3. Darbuotojų, kėlusių 
kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 ak. 
val. per metus procentas – ne mažiau 
kaip 90 proc. visų darbuotojų. 
 
 
2.1.4.  Paskelbti viešieji pirkimai ir 
nupirktos supervizijų paslaugos ne 
mažesniam nei teisės aktuose  
reikalaujamam valandų skaičiui ir 
sudarytos sąlygos visiems atvejo 
vadybininkams ir socialiniams 
darbuotojams, dirbantiems su šeima, 
dalyvauti jose. 
2.1.5. Kiekybinis rodiklis – ne mažiau 
kaip 1 akcija/renginys/projektas. 
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2.2. Užtikrinti kokybišką atvejo 
vadybos paslaugų teikimą. 

2.2.1. Ruošti laiku ir tinkamai 
reikalingus dokumentus. 
 
2.2.2. Operatyviai ir kokybiškai 
teikti atvejo vadybos paslaugas. 

2.2.1. Laiku ir tinkamai paruošti 
reikalingi dokumentai  (pagrįstų 
skundų nėra). 
2.2.2. Laiku ir tinkamai 
(vadovaujantis teisės aktais) suteiktos 
atvejo vadybos paslaugos (pagrįstų 
skundų nėra). 
 

2.3. Užtikrinti kokybišką 
paslaugų poreikio vertinimą ir 
parengti išvadas. 

2.3.1. Laiku, nepažeidžiant 
nustatytų terminų, tinkamai 
atlikti pagalbos vaikui ir (ar) 
šeimai poreikio vertinimą; 
2.3.2. Laiku, nepažeidžiant 
nustatytų terminų, tinkamai 
atlikti asmenų gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir priimti 
kasdienius sprendimus 
savarankiškai ar naudojantis 
pagalba konkrečioje srityje (-yse) 
įvertinimą: 
2.3.3. Laiku, nepažeidžiant 
nustatytų terminų, tinkamai 
atlikti poreikio vertinimą 
socialinėms paslaugoms. 

2.3.1. Laiku ir tinkamai atlikti 
vertinimai ir parengtos išvados 
(pagrįstų skundų nėra). 

2.4. Tobulinti profesinę 
kompetenciją. 

2.4.1. Dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo mokymuose. 

2.4.1. Kiekybinis rodiklis - dalyvauta 
kvalifikacijos kėlimo mokymuose ne 
mažiau 16 ak. val. per metus. 

2.5. Iki 2020 m. birželio 30 d. 
parengti Klaipėdos rajono 
savivaldybės merui įstaigos 
žmogiškųjų resursų, veiklos 
išlaidų ir valdomos 
infrastruktūros optimizavimo 
strategiją ir veiksmų planą, 
siekiant mažinti įstaigos 
išlaikymui skiriamas valstybės ir 
savivaldybės biudžeto lėšas. 

Sumažėjusios įstaigos išlaidos 
pagal 2020 m. įstaigai patvirtintą 
biudžetą. 

1. Iki 2020 m. liepos 10 d. Klaipėdos 
rajono savivaldybės merui raštu 
pateikta infrastruktūros optimizavimo 
strategija ir veiksmų planas. 
2. Ne mažiau kaip 10 proc. 
sumažėjusios įstaigos išlaidos pagal 
2020 m. įstaigai patvirtintą biudžetą. 

2.6. Aktyviai dalyvauti teikiant 
paraiškas Europos Sąjungos ar 
valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamuose priemonėse. 

Įgyvendinti Europos Sąjungos ar 
valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojami projektai, iš kurių 
vienas – susijęs su įstaigos 
infrastruktūros gerinimu. 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 Europos 
Sąjungos ar valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojami projektai, iš 
kurių vienas – susijęs su įstaigos 
infrastruktūros gerinimu. 


