
  

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ   

 

 Ugniagesių tarnybos viršininkas Valdas Tereškevičius 

 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

  

2021 sausio______Nr. ________ 

Anykščiai 

 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas) 

  

Metinės veiklos 

užduotys / metinės 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

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) 

Pasiekti 

rezultatai 

1.1. Savivaldos 

priešgaisrinės saugos 

stiprinimas. 

 

Gyventojų 

saugumo 

užtikrinimas, 

turto apsauga. 

-Aplankyti ne mažiau 320 kaimiškų 

seniūnijų gyventojų namų, sodybų, iš  

jų asmeniškai -ne mažiau 20; 

-konsultuoti dėl gaisro daviklių 

būtinumo, kūrenimo įrenginių 

būklės; 

- įsigyti ne mažiau 40 daviklių, 

įrengti juos priešgaisrinės  rizikos 

būstuose. 

- Aplankyta ir 

bendrauta su per 

350 namų ūkių, 

iš jų asmeniškai 

32;   

- įsigyta ir 

priešgaisrinės 

rizikos  būstuose 

įrengta 50 dūmų 

detektorių.  

- dalyvauta 

bendrose 

prevencinėse 

priemonėse su 

rajono 

savivaldos 

institucijomis ( 

2021 spalio- 

gruodžio mėn.).  

1.2 Tobulinti paslaugų  Esamus  -Ugniagesio kvalifikacijai kelti  - Kvalifikacijąi 



kokybę, plėsti jų 

spektrą. 

poreikius 

atitinkanti 

savivaldybės 

įmonė. 

 

deleguoti ne mažiau 10 procentų 

įmonės darbuotojų; 

- 

 

 

įsigyti šiuolaikišką įrangą ( 

komplektas kvėpavimo įrangos  

DRAGER, 2 vnt). 

kelti 2021 

(2021m. 

balandžio- spalio 

mėn.) delguoti 

27 darbuotojai, iš 

jų 18 ugniagesių  

ir 8 komandų 

skyrininkai bei 

tarnybos 

vadovas. 

Procentine 

išraiška – 37,5 

%; Taip pat visi 

73 darbuotojai 

išsilaikė pirmos 

pagalbos teikimo 

pažymėjimus. 

- Ataskaitiniu 

laikotarpiu sigyta 

2 komplektai (4 

vnt.)  kvėpavimo 

įrangos (po 2 

Kurklių, 

Kavarsko 

komandose). 

1.3. Gerinti ugniagesių 

darbo ir buities 

sąlygas 

Darbuotojai 

aprūpinti 

tinkamomis 

darbo 

priemonėmis; 

Sutvarkyta 

buitinės 

patalpos. 

 

-apsirūpinti reikalaujamus kriterijus 

atitinkančia kovine apranga (ne 

mažiau 4 vnt.); 

- apsirūpinti Europos standartus 

atitinkančia gesinimo įranga (ne 

mažiau 4 komplektai); 

- sutvarkyti Kavarsko UK fasadą. 

-Metų eigoje 

kovine apranga 

aprūpinti 7 

darbuotojai ( 4 

ugniagesiai ir 1 

skyrininkas); 

- nauja pakeista 

8 komplektai 

gesinimo 

įrangos; 

- kintant 

prioritetams 

fasado tvarkymo 

darbai ( 

šiltinimas) 

neaktualus: 

putomis šiltinti 

tarpai mūro 

sienose, taip pat  

įsigytas 

modernus 

šildymo katilas, 

nauju pakeistas 

kaminas. 

1 4 Teisiškai įforminti 

tarnybos pastatų 

Įgyvendintos 

Valstybės 
 - suderinti 

sprendinių 



statusą. kontrolės 

nuorodos, 

suformuoti 

žemės sklypus 

esamiems 

statiniams. 

-suderinti sprendinių procedūras; 

-inicijuoti sprendimų įtraukimą į 

NŽT registrą. 

projektai; 

- sprendimai 

pateikti įtraukti į 

NŽT registrą, 

gauta 

dokumentacija ,- 

VŠĮ "Registrų 

centras".  

1.5.       

1.6.       

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 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. Priešgaisrinės saugos stiprinimas Mažinti žuvusiųjų 

gaisruose skaičių  

 Palyginti su 2021 m.: 

žuvusiųjų sumažėjo ne mažiau 

kaip 50 proc. - l. Gerai; 30 - 

gerai, 10 - patenkinamai; 

nesumažėjo- nepatenkinamai. 

2.2. Gaisrų prevencija Aktyvinti ir plėsti 

prevencinę veiklą, skatinti 

saugią gyvenseną 

- aplankyti ne mažiau 200 

namų ūkių; 

- teikti individualias tarnybos 

ugniagesių konsulatacijas 

atliekant  šviečiamąjį darbą ; 

- įsigyti ir įrengti ne mažiau, 

kaip 40 dūmų detektorių; 

 - dalyvauti socialinių partnerių 

organizuojamose priemonėse, 

organizuojamose rajono 

seniūnijose,; 

- PAGD prevencinėje veikloje. 

 2.3      Profesinių gebėjimų ugdymas Įgyta funkcijoms atlikti 

būtina motyvacija ir 

įgūdžiai 

- padalinių atvykimo į įvykius 

laikas neviršija numatyto ES 

standarte  ( 18 min.); 

- tinkamai (ne mažiau 90 proc.) 

išlaikytos teorinių žinių  bei 

praktinių įgūdžių įskaitos; 

- negauta pagrįstų pastabų dėl 

esminių veiklos pažeidimų iš 

PAGD  bei  kitų  

kontroliuojančių institucijų. 



2.4. Korupcijos prevencija Darbuotjų savimonės 

stiprinimas, atgrasymas 

nuo neteisėtų veikų ir 

veiksmų  

 - 2022 m. I irII ketv. Dalyvauti 

STT platformoje 

organizuojamuose seminaruose, 

mokymuose; 

-  2022 m. III  ketvirtyje 

sukauptas žinias perteikti 

tarnybos darbuotojams 

organizuojant mokymus 

komandose; 

- ne rečiau kaip 2 kartus per 

metus komandose organizuoti 

kontrolinius, neviešus veiklos 

patikrinimus. 

2.5.     

2.6.     

 

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. Covid-19 pandemija,žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas). 

3.2. Pasikeitę teisės aktai, aktualumo praradimas. 

3.3. Kintantys prioritetai, galimi struktūriniai pokyčiai. 

 

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 

Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 

užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai – 4 ☐ 

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines 

veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai – 3 ☐ 

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias 

metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai – 2 ☐ 

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos 

užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai – 1 ☐ 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

 

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

vertinimo kriterijai 
Pažymimas atitinkamas 

langelis: 



4 – labai gerai 
3 – gerai 
2 – patenkinamai 
1 – nepatenkinamai 

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis 

nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant 

funkcijas ir siekiant rezultatų 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ 

ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS 

FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ 

  

1☐    2☐    3☐   4☐ 

 

6.  Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti 

kvalifikaciją  
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  

  

6.1. Korupcijos prevencija 

6.2. Vadovavimo įgūdžių tobulinimas 

 

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 – ☐ 

  

 

8. Vertinimo pagrindimas ir 

siūlymai: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

  

 

Anykščių rajono meras                                     S.Obelevičius 

 

 

 

  

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

Tarnybos viršininkas                                      V.Tereškevičius 



 

  

  

  

  
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:(ko 

nereikia, išbraukti) 
       

Darbo tarybos pirmininkas                               V.Lackus 

  

 

 

 

 

 


