
Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
__ vqikloq veqtini4q,Iy41-ko,,,,,,,pl4iq

priedas

ialines globos namqJasiuliSkiu
(valstybes ar savivaldybds pavadinimas arba jos stnrkttirinis padalinys)

Viliaus Petrausko

PASIEKTI IR

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos

2. Einamrfiq metrl uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau

pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS O ISVADA

-,&l 0,i Nr. txi.ta.&
Vilnius

SKYRIUS
AMI REZULTATAI

Itatai

uZduotys)

Metinds veiklos
uZduotys Siektini rezu

Nustaty.ti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kielqybiniaio kokybiniai,
Iaiko ir kiti rodikliai,

kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar

nustatytos uiduotys yra

Pasiekti
rezultatai ir jq

rodildiai

Metin6s veiklos
uZduotys

NustaQrti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kolrybiniai,

laiko ir kiti rodikliaio kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins. ar

2.t. Gerinti istaigos
teikiamq paslaugq
kokybg

2.1.1. ini
igyvendintos
istaigos teiki
kokybei gerinti,
poveikis;
2.1.2. inici
igyvendintos
istaigoje
neigiamo po
arba daZniausi

blemoms

priemones
paslaugq

isivertintas jq

priemones
itaikantiems
io ivykiams

kylandioms
ir (ar) i

2.1.1. isivertinus istaigos teikiamq
paslaugrl kokybg, igyvendintos ne
maZiau kaip 3 priemones istaigos
teikiamq paslaugq kokybei gerinti,

ivertintas jq poveikis;
2.1.2. igyvendintos ne maZiau kaip
3 priemones neigiamo pob0dZio

ivykiams arba daZniausiai
kylandioms problemoms sprgsti ir
(a0 jq prevencijai uZtikrinti



2.2.
darbuotojq darbo

s4lygas ir stiprinti
ZmogiSkuosius
iSteklius

darbo s4lygos
sudarytos
papildomai
kvalifikacij4,
profesinius igfr
2.2.2. pare
darbuotojq
sistema;
2.2.3. atnauji
apra5ymai;
2.2.4. atnauj
darbuotojq

darbuoto

istaigoje arba
galimybes

Iti profesing
ba tobulinti

istaigos
apmokejimo

pareigybiq

2.2,f , iqlygqllglrs dqUuqtpjq 4q{bo
sqlygos istaigoje ir igyvendintos ne
maliau kaip 3 priemon6s gerinant
darbuotojq darbo s4lygas istaigoje
arba sudarant galimybg papildomai
kelti profesing kvalifikacij4 arba
tobulinti profesinius igtrdZius;
2.2.2. parengta istaigos darbuotojq
darbo apmokejimo sistema, su ja
pasiraSyinai supaZindinti 100 proc.

istaigos darbuotojq;
2.2.3. atnaujinta 100 proc.
pareigybirtr apra5ymq, su jais

darbuotojai;
2.2.4. atoiaujinta 100 proc. darbo

{staigos vidaus
administravimo
gerinimas ir
veiklos
efektyvumo
didinimas

2.3.1. igytos
vadovo
kompetencijos

istaigos veikloj
2.3.2. padidi
vidaus procesq

tJos lstalgos
profesines

ir pritaikytos

tas lstalgos

2.3.1. vadovas igyvendino ne
maliau kaip I priemong,
pritaikydamas seminary,
konferencijq ar vizitq kitose
istaigose ar organizacijose metu

igytas Zinias ar patirti;
2.3.2. igyvendinta ne maZiau kaip 1

priemon6, optimizuojanti istaigos

ii faktoriai - laikinas
Teises aktu pasikeitimai

UZduoiiq ivykdymo
PaZvmimas

1. Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai
rodiklius
2. Darbuotdas i5 esmes ivykde uZduotis
rodiklius

I sutartus vertinimo

3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZd
rodiklius

pagal sutarfus vertinimo

4. Darbuotojas neivykde uZduodiq pagal

3. Rizika, kuriai esant nustatytos m
kurios gali turdti neigiamos itakos Sir;
(pilaoma kartu suderinus su darbuotoju)

veiklos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinlcybOs,
uoiiq ivykdymui)

4. Pasiekt

SICYRIUS
PASIEKTU REZULTATU AI\T UZDUOTIS VERTINIMAS

kdant uiduoti v


