
KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIREKTORĖS MARYTĖS LENCIENĖS 

2021 METŲ 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) 

1. Nustatyti ir patvirtinti Kelmės 

rajono socialinių paslaugų centro  

darbuotojų civilinės saugos 

mokymo planą 2021 metams ir 

organizuoti civilinės saugos 

mokymus 

Civilinės saugos mokymai 

sustiprins civilinės saugos parengtį 

Kelmės rajono socialinių paslaugų 

centre, Kelmės rajono socialinių 

paslaugų centro darbuotojai 

pasirengs galimoms ekstremalioms 

situacijoms, įgys žinių kaip saugiai 

elgtis ir kokių būtinų veiksmų imtis 

ekstremalios situacijos metu. 

Iki 2021-03-01 nustatyti ir patvirtinti 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro  

darbuotojų civilinės saugos mokymo 

planą 2021 metams. 

Iki 2021-11-30 visi Kelmės rajono 

socialinių paslaugų centro darbuotojai 

dalyvaus civilinės saugos mokymuose. 

Mokymuose įgytos žinios bus patikrintos  

testu. 

2. Pakeisti ir patvirtinti Kelmės 

rajono socialinių paslaugų centro 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašą. 

Įgyvendinti Lietuvos  Respublikos  

valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymo Nr. XIII-198 

1,5,7,9,10,11,12,16 straipsnių ir 

1,2,3,4,5 priedų pakeitimo įstatymo 

nuostatas. 

Iki 2021-05-31 pakeisti, suderinti su 

darbo taryba ir patvirtinti Kelmės rajono 

socialinių paslaugų centro darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašą. 

3. Gauti pratęsti ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos 

suaugusiems asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims licenciją 

Kelmės rajono socialinių paslaugų 

centro Grupinio gyvenimo 

namuose. 

Atitikti visas socialinės globos 

normas, kurios užtikrintų ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos 

suaugusiems asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims 

licencijos gavimą, kuris leis toliau 

Grupinio gyvenimo namų 

gyventojams gauti socialinės 

globos paslaugas. 

Iki 2021-07-01 gauti licenciją ilgalaikei 

(trumpalaikei) socialinei globai teikti 

suaugusiems asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims. 

4. Užtikrinti kokybišką socialinių 

paslaugų organizavimą 

įgyvendinant darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo planą ir 

tobulinti savo profesinę 

kompetenciją. 

Organizuoti ir užtikrinti 

darbuotojų  kvalifikacijos 

kėlimą,  supervizijas, kurios 

sustiprins darbuotojo 

pasitikėjimą savo jėgomis, 

padidins darbinės veiklos 

našumą teikiant kokybiškas 

socialines paslaugas, bei 

užtikrins kibernetinių duomenų 

saugumą. Dalyvauti ne mažiau 5 

mokymuose seminaruose, 

konferencijose, išklausyta ne 

mažiau kaip 16 akademinių 

valandų. 

Iki 2021-03-01 sudaryti kvalifikacijos 

kėlimo planą. Per 2021 metus 

suorganizuoti ir įvykdyti ne mažiau 5 

supervizijas visiems socialiniams 

darbuotojams dirbantiems su šeimomis 

ir atvejo vadybininkams; suorganizuoti 

16  ak. val.  kvalifikacijos kėlimo 

mokymus įstaigos socialinės srities 

darbuotojams; suorganizuoti 

kibernetinio saugumo mokymus įstaigos 

darbuotojams, kurie dirbdami naudojasi 

informacinėmis technologijomis.  

 


