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VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2021-01-08

Nr. ________

(data)

____Klaipėda_____
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos užduotys /
einamųjų metų užduotys

2.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis
Siektini rezultatai
vadovas / institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Įgyvendinti
patvirtintą Įgyvendintas
patvirtintas
strateginis
strateginį (veiklos) planą ir (veiklos) planas ir pasiekti nustatyti veiklos
pasiekti nustatytus veiklos rodikliai 100 proc.
rodiklius
Įstaigos veiklą organizuoti
Įstaigoje nenustatyta pažeidimų
taip, jog nebūtų nustatyta
pažeidimų dėl įstaigos ir
vadovo veiklos
Gebėti tinkamai naudoti
Įstaigoje užtikrintas savalaikis finansinių
skirtus asignavimus,
dokumentų pateikimas, skirti asignavimai
vadovaujantis teisės aktais,
naudojami pagal teisės aktų reikalavimus
reglamentuojančiais įstaigos
finansinę veiklą
Laiku ir tinkamai pateikti
Negauta nusiskundimų dėl dokumentų
įstaigos planavimo,
pateikimo terminų ir/ar tinkamumo
informaciniai ir ataskaitiniai
dokumentai
Kelti darbuotojų
Ne mažiau 30 proc. kvalifikaciją kėlusių
kvalifikaciją ir
darbuotojų (vienam kvalifikaciją kėlusiam
profesionalumą
darbuotojui ne mažiau nei 6 val.)

Vykdyti paslaugų gavėjų
pasitenkinimą teikiamomis
paslaugomis
2.2. Tęsti deinstitucionalizacijos (tvarus
perėjimas nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų) procesą įstaigoje

2.3. Gerinti paslaugų prieinamumą
vaikui ir šeimai bendruomenėje

Atlikti Klaipėdos sutrikusio
vystymosi kūdikių namų
analizę

Įvykdyti ne mažiau 150 klientų anketavimą.
Parengta ataskaita – 1
Klientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis: patenkintų klientų dalis
– ne mažiau kaip 90% nuo apklaustųjų.
Atlikta Individualaus Klaipėdos sutrikusio
vystymosi kūdikių namų pertvarkos plano
metinė analizė už 2020 m. – 1
Atlikta Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namų paslaugų teikimo ir finansinė
analizė – 1

Užtikrinti visuomenei
informacijos sklaidą apie
įstaigos veiklą
Inicijuoti pirminės asmens
sveikatos priežiūros palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugos teikimą

Inicijuoti antrinės asmens
sveikatos priežiūros
medicinos – vaikų ir
paauglių psichiatrijos
paslaugos teikimą
Inicijuoti Institucinės
socialinės globos (dienos)
vaikams su negalia
paslaugos teikimą

Pateikti (sveikatos priežiūros, ugdymo
įstaigoms, asociacijoms) informacinius
pranešimus apie įstaigoje teikiamas
paslaugas – 1
Sudaryta sutartis su Teritorine ligonių kasa
dėl paslaugos teikimo ir apmokėjimo iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto – 1
Parengti paslaugos veiklą įstaigoje
reglamentuojantys dokumentai – 2
Patvirtintos paslaugos teikimo vietos – 1
Sudaryta sutartis su Teritorine ligonių kasa
dėl paslaugos teikimo ir apmokėjimo iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto – 1
Parengtas paslaugos veiklą įstaigoje
reglamentuojantis tvarkos aprašas – 1
Atliktas paslaugos įkainio paskaičiavimas ir
pateiktas tvirtinimui – 1
Parengtas paslaugos veiklą įstaigoje
reglamentuojantis dokumentas – 1
Patvirtintos paslaugos teikimo vietos - 1

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. COVID-19 infekcija, pasaulinė pandemija, karantinas.
3.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).
3.3. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimai.
3.4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.
3.5. Nepakankamas finansavimas funkcijoms vykdyti.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

