Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašo
priedas
___Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba____________________
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)
____________Direktorius Robertas Slavinskas_____________________________
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)
VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2021-01-29__ Nr. _VP-10_
(data)
_____Utena____________
(sudarymo vieta)
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)

Metinės veiklos
užduotys / metinės
užduotys

2.1.Gerinti tarnybos
ugniagesių gebėjimus
vykdyti jiems pavestas
užduotis ir funkcijas.

Siektini
rezultatai

Įgyvendinti
Savivaldybių
priešgaisrinių
tarnybų ir
valstybinės
priešgaisrinės
gelbėjimo
tarnybos
reikalavimai
darbuotojų
kvalifikacijai, šių
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo ir
periodiškumo

Nustatyti rezultatų
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
tiesioginis darbuotojo
vadovas (toliau –
vadovas) / savininko
teises ir pareigas
įgyvendinančios
institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo (toliau –
institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo) vertins,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)

Iki 2020-11-31 atliktas
tarnybos ugniagesių
metinis teorinių –
praktinių žinių
patikrinimas.

Pasiekti rezultatai

Nuo 2020-08-13 iki
2020-11-04 atliktas visų
tarnybos ugniagesių
teorinių praktinių žinių
patikrinimas pagal
savivaldybių
ugniagesiams keliamus
reikalavimus.

tvarkos aprašo
nuostatas.
2.2. Gerinti tarnybos
ugniagesių komandų
parengtį

2.3. Aprūpinti
skyrininkus ir
ugniagesius jų veiklai
vykdyti reikalingomis
priemonėmis.

Patikrini kaip
ugniagesių
komandos yra
pasirengusios
vykdyti joms
keliamus
reikalavimus

Iki 2020-12-31 atlikt 12
tarnybinių patikrinimų
ugniagesių komandose.

Gerinti skyrininkų
ir ugniagesių
darbo sąlygas
Visi tarnybos skyrininkai
ir ugniagesiai aprūpinti
jų veiklai reikalinga
įranga (puskaukės darbui
užterštoje aplinkoje).

Per 2020 m. tarnybinių
patikrinimų atliktą
Daugailių UK
3,Vyžuonų UK 5,
Tauragnų UK 3,
Užpalių UK 3, Leliūnų
UK 3, Saldutiškio UK
5. Viso 22
Visi tarnybos
ugniagesiai ir
skyrininkai aprūpinti
kvėpavimo organų
apsaugos puskaukėmis
Dräger X-plore 3300 M
su keičiamais
apsauginiais filtrais
užtikrinančiais apsaugą
dirbant
kenksmingose sąlygose

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų
veiklos
užduotys/einamųjų
metų užduotys

2.1.Gerinti tarnybos
ugniagesių
gebėjimus vykdyti
jiems pavestas
užduotis ir funkcijas

Siektini rezultatai

Įgyvendinti Savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų ir
valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
reikalavimai darbuotojų
kvalifikacijai, šių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo ir
periodiškumo tvarkos aprašo
nuostatas

2.2. Gerinti tarnybos
ugniagesių komandų Patikrini kaip ugniagesių
pasirengimą darbui
komandos yra pasirengusios
vykdyti joms keliamus
reikalavimus
2.3.Skatinti
savanorystę ir
įgyvendinti jos
plėtrą, vykdyti
prevencines

Dalyvauti susitikimuose su
Utenos rajono seniūnijų
bendruomenėmis, vykdyti
prevencinę akciją „Gyvenkime
saugiai“

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis
vadovas/institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
Iki 2021-12-31 atliktas tarnybos
ugniagesių metinis teorinių –
praktinių žinių patikrinimas:
- teorinių žinių bei praktinių
įgūdžių vertinimas atliktas visiems
tarnybos
skyrininkams
ir
ugniagesiams;
- negauta pastabų iš PAGD, kitų
kontroliuojančių institucijų dėl
veiklos kokybės (esminių trūkumų)
Iki 2021-12-31 atlikta ne mažiau 18
tarnybinių patikrinimų ugniagesių
komandose. Patikrinimo rezultatai
užfiksuota tarnybos žurnaluose,
nurodant patikrinimo datą, laiką,
pastabas
Dalyvauta ne mažiau nei 6
susitikimuose su seniūnijų
gyventojais.
Prevencinės akcijos „Gyvenkime
saugiai“ metu aplankyta 240

priemones

Utenos rajono seniūnijų gyventojų
būstų.
Iki 2021-04-01pertvarkyta Utenos
rajono savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos internetinė svetainė
www.utenosspt.istaiga.lt ir pateikta
informacija apie 2021 m. tarnybos
veiklą (ne mažiau 12 publikacijų)

2.4. Pertvarkyti
Įgyvendinti Lietuvos
Utenos rajono
Respublikos Vyriausybės
savivaldybės
nutarimo „Dėl bendrųjų
priešgaisrinės
reikalavimų valstybės ir
tarnybos internetinę savivaldybių institucijų ir
svetainę
įstaigų interneto svetainėms ir
www.utenosspt.istai mobiliosioms programoms
ga.lt ir užtikrinti
aprašo patvirtinimo“
informacijos apie
reikalavimus
tarnybos veiklą
operatyvų
publikavimą šioje
svetainėje
2.5. Tobulinti
Nuosekliai ir planingai keliama Dalyvauta ne mažiau 30 akad. val.
profesinę
įstaigos vadovo kompetencija
kvalifikacijos tobulinimo
kompetenciją
mokymuose, seminaruose
3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys
gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. Asignavimų pakeitimai.
3.2. Teisės aktų pasikeitimai.
3.3. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas ir kt.).
3.4. Įrangos gedimas, komunikacijų trukdžiai
3.5. Valstybės ar savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija.
II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas
Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių
įvykdymo aprašymas
4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines
veiklos užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius
4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė
metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai
kurias metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius
4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių
veiklos užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai – 4 X
Gerai – 3 ☐
Patenkinamai – 2 ☐
Nepatenkinamai – 1
☐

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
Pažymimas atitinkamas
Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas
langelis:
funkcijas vertinimo kriterijai
4 – labai gerai

3 – gerai
2 – patenkinamai
1 – nepatenkinamai
1☐ 2☐ 3☐ 4 X

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis
nustatytos tvarkos, tinkamu būdu
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas,
1☐ 2☐ 3☐ 4 X
atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus
Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas,
1☐ 2☐ 3☐ 4 X
atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų
PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ
ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS
1☐ 2☐ 3☐ 4 X
FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ
6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)
6.1. Dalyvauti, kursuose, seminaruose susijusiuose su savivaldybių priešgaisrinių tarnybų
veiklos organizavimu, kvalifikacijos tobulinimu.
III SKYRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Bendras veiklos vertinimas
Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant
užduotis, ir gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
vertinimų vidurkį
Vertinimas

Nepatenkinamai –
☐

Patenkinamai –
☐

Gerai – ☐

Labai gerai – 4X

