
Pabradės socialinės globos namų direktoriaus Vytauto Vigelio 

2020 metų metinės 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) 

2.1. Gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų 

paslaugų kokybę.  

2.1.1. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti, įsivertintas jų 

poveikis; 

2.1.2. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

bendruomeninėms paslaugoms 

steigti / plėtoti. 

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 

priemonės įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų 

poveikio įvertinimas: 

2.1.1.1. lifto įrengimas 

administracijos korpuse; 

2.1.1.2. rūsio pertvarkymas, 

įrengiant jaukius kabinetus 

užimtumui; 

2.1.1.3. vidaus remonto darbų 

atlikimas gerbūvio rekreacinėje 

bazėje Palaumenės kaime gerinimui. 

2.1.2. inicijuotos bei įgyvendintos 

ne mažiau kaip 2 priemonės 

bendruomeninėms paslaugoms 

steigti / plėtoti: 

2.1.2.1. dalyvavimas Įdarbinimo 

projekte šeimose gyvenančių 

asmenų, turinčių negalią, įtraukiant 

juos į Įdarbinimo projekto veiklas; 

2.1.2.2. įstaigos gyventojai  atliks 

praktiką darbo vietoje Pabradės 

mieste esančiose įstaigose. 

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir 

stiprinti žmogiškuosius išteklius. 

2.2.1. pagerintos įstaigos 

darbuotojų darbo sąlygos; 

2.2.2. numatytos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos darbuotojų profesinei 

kompetencijai tobulinti. 

 

2.2.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 2 

priemonės gerinant įstaigos 

darbuotojų darbo sąlygas: 

2.2.1.1. kitų socialinės globos namų 

darbuotojų apsilankymas Pabradės 

socialinės globos namuose, 

dalijantis gerąja darbo patirtimi; 

2.2.1.2. darbuotojams relaksacijos 

kambario įrengimas. 

2.2.2. numatytos ir įgyvendintos ne 

mažiau kaip dvi priemonės 

tobulinant įstaigos darbuotojų 

profesinę kompetenciją: 

2.2.2.1. grupinių supervizijų 

organizavimas socialiniams 

darbuotojams; 

2.2.2.2. socialinių darbuotojų 

padėjėjams sudaryti sąlygas įgyti 

reikiamą kvalifikaciją profesinėje 

mokykloje. 

2.3. Įstaigos vidaus administravimo 

gerinimas ir veiklos efektyvumo 

didinimas. 

2.3.1. įgytos naujos įstaigos 

vadovo profesinės 

kompetencijos ir pritaikytos 

įstaigos veikloje; 

2.3.2. padidintas įstaigos 

vidaus procesų efektyvumas. 

 

2.3.1. vadovas įgyvendino ne 

mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant 

seminarų, konferencijų ar vizitų 

kitose įstaigose ar organizacijose 

metu įgytas žinias ar patirtį, 

dalyvaujant mokymuose, 



 konferencijose socialinių paslaugų 

srities tobulinimo srityje. 

2.3.2. optimizuojant įstaigos vidaus 

procesus: 

2.3.2.1. įstaigos valdymo struktūros 

keitimas; 

2.3.2.2. investicinio projekto 

parengimas dėl GGN. 

 

 


