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ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
VEIKLOS PLANAS 2021 M.
Anykščių socialinės globos namai (toliau Globos namai) – ribotos civilinės atsakomybės,
įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, veikiantis socialinių paslaugų srityje ir
vykdantis socialinių paslaugų teikimo veiklą. Globos namų veiklos tikslas – tenkinti senų ir neįgalių
žmonių, psichikos ligonių gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo
sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti
įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.
Globos namų veiklos planas rengiamas vadovaujantis strateginiu 2019-2025 metų veiklos planu.
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

1. Administravimas, organizacinis – metodinis darbas, darbas su personalu.
1.1. Organizuoti Globos namų darbą, kad būtų
įgyvendinami įstaigos tikslai, uždaviniai ir
atliekamos nustatytos funkcijos.
1.2. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir
plėtrą (atsižvelgiant į darbuotojų ir gyventojų
apklausų rezultatus), gerinti teikiamų paslaugų
kokybę.
1.3. Užtikrinti efektyvų, ekonomišką, rezultatyvų,
skaidrų ir pagal paskirtį turto naudojimą.

Metų
eigoje

Direktorius, filialų vadovai.

Nuolat

Direktorius, filialų vadovai.

Nuolat

1.4. Užtikrinti veiksmingą Globos namų vidaus
kontrolės politikos įgyvendinimą ir tobulinimą.

Nuolat

1.5. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Metų
eigoje

1.6. Užtikrinti personalo kvalifikacijos kėlimą ir
kompetencijų tobulinimą, rūpinantis jų profesiniu
tobulėjimu
1.7. Organizuoti personalo pasitarimus, susirinkimus,
mainų vizitus, didinant darbuotojų motyvaciją.

Metų
eigoje

Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris, buities
sektoriaus vadovai.
Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris,
buhalteris, raštvedybos ir
personalo reikalų specialistas.
Direktorius, darbų saugos
specialistas, specialistas
atsakingas už darbuotojų
saugą ir sveikatą.
Direktorius, filialų vadovai,
Darbuotojų atstovas saugai ir
sveikatai.
Direktorius, filialų vadovai,
raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas.
Direktorius, filialų vadovai.

1.8. Stebėti, analizuoti ir vertinti Globos namų
personalo veiklą, ją kontroliuoti. Prižiūrėti
sprendimų ir nurodymų vykdymą.

1-2 kartus
per
ketvirtį
Nuolat
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1.9. Analizuoti filialų gyventojų skundus, prašymus,
operatyviai reaguoti į filialų poreikius

Esant
poreikiui

1.10. Atstovauti Globos namų interesams visose
institucijose bei įstaigose.
1.11. Bendradarbiauti su socialinės globos, sveikatos
priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitomis institucijomis, plėtojant
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalijantis gerąja
patirtimi.
1.12. Dalyvauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
socialinių paslaugų ir priežiūros departamento, kitų
valstybinių institucijų bei savivaldybės ir kitų
įstaigų organizuojamuose seminaruose,
konferencijos pasitarimuose.
1.13. Rengti ir įgyvendinti programas ir projektus, skirtus
socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai.

Metų
eigoje
Metų
eigoje

1.14. Racionaliai planuoti ir naudoti biudžeto lėšas
vykdant viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje
numatytas procedūras.

Nuolat

1.15. Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose
projektuose.

Metų
eigoje

1.16. Modernizuoti socialinės globos namų infrastruktūrą
(senelių globos namų rekonstrukcija)

Metų
eigoje

1.17. Parengti metinį veiklos planą 2021 metams.

Gruodžio
mėnesį

1.18. Vertinti socialinės globos namų valdymo kokybę

IV
ketvirtis
I ketvirtis

1.19. Rengti Globos namų metines ataskaitas.

Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis socialinis
darbuotojas, socialinis
darbuotojas.
Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris.
Direktorius, filialų vadovai.

Metų
eigoje

Direktorius, filialų vadovai.

Metų
eigoje

Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris,
buhalteris, viešųjų pirkimų
organizatorius/komisija.
Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris,
buhalteris, viešųjų pirkimų
organizatorius/komisija/inicia
toriai.
Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris,
buhalteris.
Direktorius, filialo vadovai,
vyriausiasis buhalteris, buities
sektoriaus vadovas.
Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris,
raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas.
Direktorius, filialų vadovai.
Direktorius, filialų vadovai,
vyriausiasis buhalteris,
raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas, viešųjų
pirkimų organizatorius.

2. 2. Buhalterinės apskaitos organizavimas
2.1. Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, kitus
teisės aktus. Organizuoti ūkinės ir finansinės
veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti
materialinių, darbo ir finansų resursų saugojimą.

Nuolat

Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris
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2.2. Buhalterinės apskaitos dokumentai tvarkomi
panaudojant buhalterinės apskaitos programas:
„Finas“ (biudžeto apskaitos programa su tiekėjo
pateiktu standartiniu apskaitos planu), „Finalga“
(darbo užmokesčio apskaitos programa), „FinNet“
(integruota programa su Anykščių rajono
savivaldybės administracijos finansų ir apskaitos
skyriumi).
2.3. Rengti pirminės apskaitos dokumentų formas,
naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms
nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos
dokumentų formų.
2.4. Sudaryti ir vykdyti biudžeto sąmatas, parengti
biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės bei
statistinės informacijos ataskaitinius dokumentus.
Atlikti ir kontroliuoti operacijas, susijusias su
mokesčių apskaičiavimu.
2.5. Sudaryti metinės inventorizacijos aprašussutikrinimo žiniaraščius ir atliktos metinės
inventorizacijos rezultatus įtraukti į buhalterinę
apskaitą.
2.6. Rengti, peržiūrėti ir koreguoti buhalterinę apskaitą
reglamentuojančias tvarkas, taisykles ir normas.

Nuolat

Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris

Metų
eigoje

Vyriausiasis buhalteris

Metų
eigoje

Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris

Gruodžio
mėnesį

Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris

Keičiantis
teisės
aktams
2.7. Rengti, peržiūrėti ir koreguoti su darbo apmokėjimo Keičiantis
sistema susijusias tvarkas ir taisykles.
teisės
aktams
2.8. Identifikuoti finansų valdymo rizikos veiksnius,
I ketv.
nusimatyti kontrolės procedūras ir atlikti stebėseną.
2.9. Pateikti mėnesio bei kitas ataskaitas atitinkamoms
Pagal
institucijoms.
poreikį

Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris
Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris
Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris
Vyriausiasis buhalteris,
buhalteris

3. 3. Archyvavimo ir raštvedybos organizavimas
3.1.

Teikti tvirtinti sudarytą įstaigos dokumentacijos
planą.

10 mėn.

Raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas

3.2.

Sudaryti užbaigtų bylų registrus.

Nuolat

3.3.
3.4.

Organizuoti gaunamų į archyvą dokumentų
saugojimą ir užtikrinti jų saugumą.
Registruoti siunčiamus, gautus, vidaus dokumentus
ir kitus dokumentus pagal 2021 metų
dokumentacijos planą.

3.5.

Rengti veiklos norminius dokumentus.

Metų eigoje Raštvedybos ir personalo

3.6

Parengti tvirtinimui ilgai saugomų bylų apyrašą,
įstaigos pažymą apie veiklos istoriją ir dokumentų
sutvarkymą, dokumentų naikinimo aktą.

I ketvirtis

Raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas
Metų eigoje Raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas
Nuolat
Raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas

reikalų specialistas
Raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas
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3.7.

Tvarkyti, rengti ir archyvuoti dokumentus
dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

Nuolat

Raštvedybos ir personalo
reikalų specialistas

Veiklos planą parengė:
Anykščių socialinės globos namų
Direktorė Jolita Gečienė
Vyriausioji buhalterė Ligita Bimbienė
Raštvedybos ir personalo reikalų specialistė Ramunė Gogelienė
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