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ISKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai pra6iusilt kalendoriniq metq veiklos rezultatai

Metines uzduotys (toliau
uzduotys)

-

Siektini rezultiatai

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar nustaMos
uzduotys yra ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1 1

1.2
1.3

2. Einamqjq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uzduotys)

Siektini rezultatai

UZduotys

2.1 .

Kelti asmening profesing

kompetencijq.
2.2. Tobulinti istaigos veiklos
teikiamq paslaugq kokybg.

ir

Dalyvauta mokymuose,
seminaruose, kitose
mokomosiose priemondse.
Tamybos ugniagesiq
kvalifi kacij os tobulinimas,
fizinio pasirengimo
palaikymas. Kvepavimo
irangos isigijimas, idiegimas.

2.3. Gerinti ugniagesiq darbo s4lygas Suwarkyos buitines
ir stiprinti Zmogi5kuosius i5teklius. patalpos, isigyta naujq darbo

Nustaq'ti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatytos uZduotys
yra ivykdytos)
er 2017 m. sudallwauta ne
kaip 3 priemon6se.

e

maziau kaip 100 proc

buotojq.

siglti

ne maZiau kaip 2 irang

mplektai, paruo5ti j

udoj antys darbuotoj ai.

Sutvarkltos patalpq apSildymo

kosnys Vie5intq,

Svedasq

ugniagesiq patalpose, sutvfikyta
Skiemoniq
patalpoje.
Sittomis
komandos
striukemis apriipinta ne maZiau
50 proc. darbuotojq.

rtibq.

duSo kabina

2.4.

Aktyvinti savanoriq ugniagesiq Organizuoti susitikimus

su

Organizuoti ne maZiau kaip

1

5

2
5k4, organizuoti

jq veikl4.

iinijq seniiinais, imoniq, susitikimq. lraSyti

ir

priskirti

staigq vadovais,
prie komandq ne maZiau kaip 20
ndruomenemis, Ukininkq
savanoriq.
unga, Zvejq ir medZiotojq organizuoti
mokymq ir
ugij4 kitomis gyventojq kvalifikacij os kelimq.
brmuotem is ir visuomeniniq
udejimq atstovais

proc. naujq
jq

2.5. Pateikti pasitilymus ddl

atliekamq papildomq paslaugq

ikainiq

pateikti pasi[lymai del
papildomq
[tliekamq
baslaueu ikainiu

Pateikta iki 2017.10.01.

3. Rizika, kuriai esant nustat!^os uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos 5iq uiduoeiq ivykdymui)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

Zmogi5kieji faktoriai (nedarbingumas)
3.2. Pasikeitg teisds aktai, aktualumo praradimas
3.

1.

3.3. Savanoriq ugniagesiq formuotes pokyciai, atitikimas deleguotoms funkcijoms
II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4, Pasiektq rozultatq vykdant uzduotis vertinimas
Pazymimas atitinkamas
langelis

UZduoeiq ivykdymo aprasymas

4.1. Darbuotojas ivykd€ u2duotis ir virsuo kai kuriuos sutartus vertinimo

Labai gerai tr

rodikllus
4.2. Darbuotojas iS esmes ivykde uzduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias uzduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius
4.4. Darbuotojas neivykde uzduociq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai tr
Patenkinamai tr
Nepatenkinamai tr

5. Pasi0lymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacijq
(nurodoma, kokie mokymai siulomi darbuotojui)
5.1

5.2.
III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYMAI
6. Vertinimo pagrindimas ir siulymai:

(vadovo pareigos)

(para

(vardas ir pavarde)

)

L^

.<]rcu,?<ou'

i t,s

(vardas ir pavarde)

(darbuotojo pareigos)
Su veiklos vertinimo isvada ir siolymais susiparinau ir sutinku/nesutinku:
(ko nereikia, iSbraukti)

(darbuotojq atstovavimq igyvendinanCio asmens pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavarde)

