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I SI(YRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai pra€jusiq metq veiklos rezultatai

EiI.
Nr.

Metinds veiklos
uZduotvs Siektini rezultatai

Nustatlrti rezultatq
vertinimo rodikliai

(kielrybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,

kuriais vadovaudamasis
vadovas vertinso ar

nustatytos uiduotys yra
iwkdr.tos)

Pasiekti
rezultatai ir jq

rodikliai

1.1

r.2.
1.3.

2. Einamgjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Eit.
Nr.

Metinds veiklos
uiduotys Siektini rezultatai

NustatSrti rezultatq vertinimo
rodikliai (kielrybiniai, kokybiniai,

laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins, ar
nustatvtos uiduofvs vra iwkdvtos)

2.1 Gerinti istaigos
teikiamq paslaugq
kokybg

2.1.1. inicijuotos ir
igyvendintos priemones

istaigos teikiamq paslaugq
kokybei gerinti, isivertintas jq
poveikis;
2.1.2. inicijuotos ir
igyvendintos priemones

istaigoje pasitaikantiems
neigiamo pobfrdZio lvykiams
arba daZniausiai kylandioms
problemoms spresti ir (ar) iu

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

ivertintas jq poveikis;
2.1.2. igyvendintos ne maZiau kaip
3 priemones neigiamo pob[dZio

ivykiams arba daZniausiai
kylandioms problemoms sprgsti ir
(ar) jq prevencijai uZtikrinti



prevenciiai uZtikrinti
2.2. Gerinti

darbuotojrl darbo
s4lygas ir stiprinti
ZmogiSkuosius
iSteklius

2.2.I. pagerintos darbuotojq
darbo s4lygos istaigoje arba
sudarytos galimybes
papildomai kelti profesing
kvalifikacij4, arba tobulinti
profesinius ig[dZius;
2.2.2. parengta istaigos
darbuotojq darbo apmokejimo
sistema;
2.2.3. atnaujinti pareigybiq
apra5ymai;
2.2.4. atnaujintos fstaigos
darbuotojq darbo sutartys

2.2.1. isivertintos darbuotojq darbo
s4lygos istaigoje ir igyvendintos ne
maiiau kaip 3 priemones gerinant
darbuotojq darbo s4lygas istaigoje
arba sudarant galimybg papildomai
kelti profesing kvalifikacij4 arba
tobulinti profesinius ig[dZius;
2.2.2. parengta istaigos darbuotojq
darbo apmokejimo sistern4 su ja
pasira5ytinai supaZindinti 100 proc.

istaigos darbuotojq;
2.2.3. atnaujinta 100 proc.
pareigybiq apra5ymq, su jais
pasira5ytinai supaZindinti
darbuotojai;
2.2.4. atnaujinta 100 proc. darbo
sutardiu

2.3. fstaigos vidaus
administravimo
gerinimas ir
veiklos
efektyvumo
didinimas

2.3.1. igytos
vadovo

nauJos lstalgos

kompetencijos ir
istaigos veikloje;

profesines
pritaikytos

2.3.2. padidintas istaigos
vidaus procesq efektyvumas

2.3.1. vadovas igyvendino ne
maiiau kaip I priemong,
pritaikydamas seminarq,
konferencijrl ar vizitq kitose
istaigose ar organizacijose metu
igytas Zinias ar patirti;
2.3.2. igyvendinta ne maZiau kaip 1

priemond, optimizuojanti lstaigos
vidaus procesus

3. Rizikao kuriai esant nustatytos metinds veiklos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb€so
kurios gali turdti neigiamos itakos 5iq uiduoiiq ivykdymui)
(pitdoma karhr suderinus su darbuotoju)

Zmagi
Teises

II SI(YRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS

4. Pas rezulta kdant uZduoti vertinimas

Uiduoiiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas
atitinkamas laneelis

1. Darbuotojas ivykde uZduotis ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai serai I
2. Darbuotdas i5 esmds ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius Gerai n
3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai f,
4. Darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinirno rodiklius Nepatenkinamai tr



5. Pasiulymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
nurodoma, kokie mokymai (konkrediai) sifllomi dar

III SKYRIUS
YERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIT}LYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir sifilymai:

5.1.
5.2.

Socialinds apsaugos ir darfro ministras

Litrcs Kukuycsitis

(Vadovo pareigos) (vardas ir pavarde)
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(Darbuotojo pareigos)

Su veiklos vertinimo i5vada ir sillymais susi

(Profesin€s sqiungos ar darbo tarybos atstovo pareigos)

ir sutinku / nesutinku:
(nereikal ing4 iSbraukti)

&at rT,'{n&'^t
(vardas ir pavardO)

(vardas ir pavard6)
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