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Kokybės vadybos sistema

KOKYBĖS VADOVAS

Kokybės vadovas - Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau tekste – organizacija) kokybės vadybos
sistemos (KVS) dokumentas, aprašantis kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią standarto LST EN ISO
9001:2008 reikalavimus, kuriame:
apibrėžta kokybės vadybos sistemos taikymo sritis, išimtys ir jų detalus pateisinimas, pateiktos
nuorodos, terminai ir apibrėžimai;
-

pateikta organizacijos kokybės politika;

-

aprašyta kokybės vadybos sistemos procesų sąveika;

-

pateiktos nuorodos į dokumentais įformintus procesų aprašus ir procedūras.

Kokybės vadovas taikomas, kai organizacijai reikia:
a)

informuoti darbuotojus apie vadovybės siekius ir įsipareigojimus kokybės srityje ir apie kokybės
vadybos sistemą;

b)

laiduoti savo sugebėjimą nuolatos teikti paslaugas, atitinkančias klientų ir kitus reglamentuojamuosius
reikalavimus;

c)
supažindinti organizacijos klientus, tiekėjus, partnerius, subrangovus ir auditorius su veikiančia
kokybės vadybos sistema.
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KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TAIKYMO SRITIS

Kokybės vadybos sistema taikoma Druskininkų savivaldybės administracijoje, kuri įsikūrusi Vilniaus al. 18
LT-66119, ir Vasario 16-osios g. 7, LT-66118, Druskininkuose (bei Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose).
Kokybės vadybos sistema apima visas Druskininkų savivaldybės administracijos teikiamas administracines
paslaugas bei vykdomas viešojo administravimo funkcijas, kurių rezultatais naudojasi savivaldybės
bendruomenė ir kurorto svečiai.
Sertifikavimo sritis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 84.1 Lietuvos Respublikos savivaldybių
veikla ir seniūnijų veikla.
Išimtys
Dėl organizacijos teikiamų administracinių paslaugų ir vykdomų funkcijų pobūdžio netaikomi šie standarto
LST EN ISO 9001:2008 punktai: 7.3 Projektavimas ir 7.5.2 Gamybos ir paslaugų teikimo procesų
patvirtinimas.
Standarto LST EN ISO 9001:2008 punktas 7.3 Projektavimas netaikomas, nes organizacija naujų paslaugų
ar vykdomų funkcijų pati neprojektuoja. Bet kokios naujos paslaugos, kurias organizacija teikia klientams, ar
vykdytinos funkcijos organizacijai yra deleguojamos valstybės ir reglamentuojamos atitinkamais įstatymais ir
kitais teisės aktais bei įgyvendinamos proceso apraše PA-9 Savivaldybės administracijai taikomų teisės aktų
reikalavimų įgyvendinimo valdymas nustatyta tvarka.
Standarto LST EN ISO 9001:2008 7.5.2 punktas Gamybos ir paslaugų teikimo procesų patvirtinimas
netaikomas, kadangi visi paslaugų teikimo procesų galutiniai rezultatai gali būti patikrinti monitoringu
(stebėsena) ar matavimu procesui pasibaigus (pvz.: dienų, per kurias turi būti suteiktos paslaugos, skaičiumi,
sutartyse pateiktų reikalavimų vykdymu).
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NUORODOS, TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS

2.1

Nuorodos

Šiame vadove pateiktos nuorodos į šiuos datuotus išorės dokumentus:
2.1.1 LST EN ISO 9000:2005 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas
(ISO 9000:2005).
2.1.2

LST EN ISO 9001:2008

Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

2.2

Terminai, apibrėžtys ir santrumpos

2.2.1

Šiame kokybės vadove vartojami terminai ir jų apibrėžtys pateikti LST EN ISO 9000:2002.2, tarp jų:

2.2.1.1 Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna produktą/ paslaugą.
2.2.1.2 Kokybė – turimųjų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis
2.2.1.3 Kokybės politika – organizacijos visaapimantys ketinimai ir kryptys, susiję su kokybe, aukščiausios
vadovybės oficialiai pareikšti.
Pastaba. Kokybės politika nurodo gaires kokybės tikslams.

2.2.1.4 Kokybės vadyba – koordinuoti veiksmai, nukreipiantys ir valdantys organizacijos veiklą, susijusią su
kokybe.
2.2.1.5 Kokybės vadybos sistema – vadybos sistema, skirta organizacijos veiklai, susijusiai su kokybe,
nukreipti ir valdyti.
2.2.1.6 Procesas - tarpusavyje susijusių ir sąveikaujančių veiklų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija
(rezultatais).
2.2.1.7 Produktas – proceso rezultatas.
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Pastaba. Yra keturios pagrindinės produktų kategorijos: paslaugos, intelektiniai produktai, medžiaginiai produktai, perdirbamosios
medžiagos.

2.2.1.8 Vadybos sistema – politikos ir tikslų nustatymo bei tų tikslų pasiekimo sistema.
2.2.2

Papildomieji terminai ir jų apibrėžtys

2.2.2.1 Procedūra – procedūra, nustatanti tam tikros veiklos, bendros visai kokybės vadybos sistemai (ir
kiekvienam jo procesui), vykdymo tvarką.
2.2.2.2 Proceso aprašas – dokumentas, aprašantis proceso planavimą, vykdymą, tikrinimą ir veikimą
(gerinimą).
2.2.2.3 Proceso vadovas – asmuo, atsakingas už tai, kad būtų pasiekti proceso tikslai ir planuoti veiklos
matavimo rezultatų rodikliai, todėl jam yra suteikti įgaliojimai siūlyti proceso eigą ir ją įforminti dokumentu (jei
reikia).
2.2.3

Proceso aprašo tekste naudojamos santrumpos

2.2.3.1

Organizacija – Druskininkų savivaldybės administracija.

2.2.3.2

KVS – kokybės vadybos sistema.
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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLA

3.1

Trumpa Druskininkų savivaldybės istorija

Druskininkai – vienas seniausių gydomųjų kurortų Lietuvoje. Vietovės vardas yra susijęs su druska, kadangi
nuo seno Druskininkuose trykšta mineralinių druskų turinčios versmės. Manoma, kad apie Druskininkus
galima kalbėti nuo XVI amžiaus, kuomet kaimo gyventojams pastebėjus gydomąsias versmių savybes,
Druskininkų vardas buvo paminėtas Lietuvos Metrikoje. Oficiali kurorto įkūrimo data yra 1794 m. birželio 20
d. – šią dieną Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio dekretu Druskininkai buvo
paskelbti gydomąja vietove. Tačiau tikru kurortu Druskininkai tapo tik po Vilniaus Universiteto profesoriaus
I.Fonbergo 1835m. išspausdintų Druskininkų šaltinių mineralinio vandens cheminės sudėties tyrimų. Gavus
leidimą Druskininkuose vystyti kurortą, buvo statomos gydyklos, maudyklės, kūrėsi įvairios gydytojų
draugijos, ir jau XIX a. pabaigoje Druskininkai buvo garsūs ne tik visoje carinės Rusijos imperijoje, bet ir už
jos ribų. Vėliau, nors ir stipriai nukentėjęs karo metais, Tarybiniu laikotarpiu miestas pritraukdavo žymų
besigydančiųjų skaičių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos TSRS.
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo nutrūkus turistų srautams iš buvusios TSRS, o vėliau vis mažėjant
teritorinių ligonių kasų finansuojamų ligonių srautams iš kitų Lietuvos miestų, Druskininkai išgyveno
ekonominę – socialinę krizę, nulėmusią aukščiausią nedarbo lygį lyginant su kitais Lietuvos regionais. Tačiau
nuo 2000 metų, Druskininkų savivaldybei nustačius savivaldybės plėtros prioritetus ir ėmus kryptingai gaivinti
Druskininkus kaip kurortą, skatinti ir inicijuoti turistų traukos centrų kūrimą bei teikti lengvatas verslo plėtrai,
kurortas pradėjo atsigauti. Pradėta modernizuoti kurorto infrastruktūra, išryškėjo pirmieji sėkmingi viešosios ir
privačios iniciatyvos dėka įgyvendinti projektai, tapę reikšmingais turistų traukos centrais. Minėti veiksmai
sąlygojo turistų srautų augimą Druskininkuose, naujuose objektuose buvo kuriamos darbo vietos,
intensyvėjo „savaitgalinių” poilsiautojų srautai ne sezono metu iš didžiųjų Lietuvos miestų. Taip viešosios, o
vėliau ir privačios iniciatyvos dėka prasidėjęs Druskininkų atgimimas pastaraisiais metais įgauna vis
spartesnį pagreitį.
Šiandieninis Druskininkų savivaldybės pavaldume esantis administracinis vienetas buvo suformuotas
vykdant administracinę teritorinę reformą 2000 metais, prie Druskininkų miesto prijungus Leipalingio ir
Viečiūnų seniūnijas. Prijungtos seniūnijos, skirtingai nei Druskininkai, buvo orientuotos ne į kurorto, o į ūkio
veiklas - Viečiūnų seniūnijoje didesnė reikšmė teko pramonei, o Leipalingio seniūnijoje - žemės ūkiui.
2000-siais metais, Druskininkų savivaldybei nustačius kurorto plėtros prioritetus, vienu jų tapo kurorto
infrastruktūros modernizavimas. Šioje srityje buvo pasiekta ženklių rezultatų. Pirmoji privatizuota sanatorija
„Draugystė” atidarė naują nedidelį, tačiau modernų sveikatinimo kompleksą „Afroditė”. Savivaldybės
iniciatyva rekonstruota ir administruojama VšĮ Druskininkų gydykla, atidaryta 2003 m. vasarą, šiuo metu itin
populiari. Gydyklos renovacijai iki 2003 m. pabaigos buvo investuota 8,2 mln. Lt, pasitelkiant savivaldybės ir
valstybės biudžeto lėšas.
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Druskininkų gydyklos veiklos atnaujinimas sukūrė keletą efektų: a) socialinis efektas pasireiškė naujų darbo
vietų sukūrimu, b) ekonominis – atsirado naujas turizmo traukos centras, kurio dėka padidėjo poilsiautojų
srautai Druskininkuose ir buvo duotas impulsas verslo plėtrai, taip pat ir nekilnojamojo turto rinkai,
c) rinkodaros – buvo sukurtas ypatingai geras instrumentas Druskininkų, kaip tarptautinio gydomojo kurorto,
įvaizdžio kūrimui ir stiprinimui tiek šalyje, tiek už jos ribų. Druskininkų gydykla šiuo metu yra viena
moderniausių tokio pobūdžio gydyklų Baltijos šalyse.
Druskininkų savivaldybė - unikali pietų Lietuvos vietovė, pasižyminti aukštu gyvenimo lygiu ir kokybe. Tai
užtikrinama visiems savivaldybės gyventojams suteikiant puikias mokslo, darbo, poilsio, sveikatos
išsaugojimo, tobulėjimo ir saviraiškos galimybes. To siekiama:
didinant ūkio vienetų konkurencingumą, savivaldybės patrauklumą verslui;
skatinant subalansuotą augimą: vietinių išteklių, infrastruktūros ir viešųjų paslaugų plėtrą bei aplinkos
apsaugą;
gaivinant ir perorientuojant seniūnijų bei kaimo vietovių ūkį/verslą.
Savivaldybės plėtros vizija apima ne tik Druskininkų kaip kurorto, bet ir visos savivaldybės trokštamą ateitį –
norint užtikrinti subalansuotą savivaldybės plėtrą, bus siekiama Druskininkų savivaldybę paversti unikalia
kurortine vietove, žinoma tarptautiniu mastu ir pasižyminčia savita gamtine aplinka, siūlančia kokybiškas
sveikatinimo, turizmo, poilsio paslaugas bei laisvalaikio praleidimo formas ir ištisus metus pritraukiančia
gausius lankytojų srautus. Druskininkų savivaldybės subalansuoto vystymo bei plėtros pagrindinis socialinis
– ekonominis tikslas – visų Druskininkų savivaldybės gyventojų gerovė bei gyvenimo lygio kilimas.
Šiandien Druskininkų savivaldybė plėtoja tarptautinius ryšius ir vysto partnerystę su kitais užsienio šalių
miestais. Ši partnerystė
apjungia miestų bendruomenes ir suteikia joms galimybes pasirodyti tarptautiniu mastu,
padidina kurorto žinomumą ir patrauklumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje;
padeda pritraukti investicijas ir turistų srautus.
Druskininkų savivaldybės miestai partneriai:
Gardinas (Baltarusijos Respublika)

Dzeržinskas (Rusijos Federacijos Nižegorodsko sritis)

Elbingas (Lenkija)

Opolės Stčelcai (Lenkija)

Augustavas (Lenkija)

Suvalkai (Lenkija) – partnerystės sutartis nepasirašyta, tačiau vyksta bendradarbiavimas

Kolpinas (Rusijos Federacijos Sankt-Peterburgo miesto rajonas)
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3.2 Savivaldybės funkcijos
Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į:
Savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas)) funkcijas, pvz: vietinių rinkliavų
nustatymas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, dalyvavimas
sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių
darbų organizavimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas,
likvidavimas, išlaikymas); teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų
sprendinių įgyvendinimas; specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų
išdavimas įstatymų nustatyta tvarka; statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga,
savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas; gyventojų bendrosios
kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio
organizavimas; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo
organizavimas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo
kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas; dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką; leidimų
(licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka ir kt.
Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, pvz: civilinės būklės aktų registravimas;
įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams; civilinė sauga; priešgaisrinė
sauga; dalyvavimas valdant valstybinius parkus; dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją,
priimančiosios šalies paramą; vaikų ir jaunimo teisių apsauga; žemės ūkio produkcijos kvotų
administravimas; žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas; žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
deklaravimo darbų administravimas; valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos
statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise; traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų
registravimas ir techninė priežiūra; valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų
tvarkymas; antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka ir kt.
Druskininkų savivaldybės administracijos veikla susijusi su administracinių paslaugų teikimu (remiantis
klientų prašymais) ir viešųjų paslaugų (kurių teikimas perduotas išorės šalims) administravimu.

3.3 Išorės šalims perduotos procesų veiklos
Išorės šalims vykdyti perduotos kokybės vadybos sistemos procesų veiklos yra aprašytos procesų
aprašuose PA-12 Turto valdymas, PA-13 Infrastruktūros priežiūra ir plėtra, PA-14 Teritorijų planavimas,
aplinkos bei kultūros vertybių apsauga (tik 6.2 punktas), PA-15 Švietimas, PA-16 Turizmas ir kultūra, PA-17
Jaunimo užimtumas ir sportas, PA-19 Civilinė sauga (tik 6.7 punktas), PA-20 Sveikatos apsauga, PA-21
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir juose yra numatytas išorei perduotų veiklų valdymo būdas bei
mastas. Procesų aprašai įvardija išorei perduotas kokybės vadybos sistemos veiklas ta apimtimi, kiek minėti
procesų aprašai yra susiję sutartimis dėl paslaugų, darbų viešųjų pirkimų, dėl savivaldybės turto ar
savivaldybei priskirto valstybės turto valdymo perdavimo arba kiek minėti procesų aprašų punktai yra susiję
su savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kontroliuojamų akcinių bendrovių veikla teikiant
viešąsias paslaugas. Tais atvejais, kai kokybės vadybos procesai išorei perduodami pagal sutartis,
sudarytas vykdant viešuosius pirkimus, procesų aprašuose yra nurodyta, kad paslaugos perkamos proceso
aprašo PA-23 Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai nustatyta tvarka. Reikalavimai išorei perduodamoms
veikloms nustatomi pirkimo dokumentuose, o atlikus viešąjį pirkimą ir nustačius laimėtoją, minėti reikalavimai
įforminami sutartyje.
Išorei perduotos procesų veiklos yra valdomos remiantis sutartimis, biudžetinių įstaigų nuostatais
(tvirtinamais savivaldybės tarybos sprendimu), viešųjų įstaigų įstatais (tvirtinamais visuotinio dalininkų
susirinkimo arba savivaldybės tarybos, kai ji yra vienintelė dalininkė, t.y. savininkė, sprendimu), akcinių
bendrovių įstatais (tvirtinamais visuotinio akcininkų susirinkimo), savivaldybės tarybos sprendimais
(pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje nustatytą savivaldybės tarybos kompetenciją),
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais (pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnyje
nustatytus ir kitus savivaldybės tarybos jam suteiktus įgaliojimus), dalyvaujant viešųjų įstaigų ir akcinių
bendrovių valdymo organuose (tarybose, stebėtojų tarybose, valdybose) ir remiantis jų priimtais
sprendimais.
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3.4 Klientų reikalavimai
Savivaldybės administracijos klientai bendrąja prasme yra:
- fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems reikalingos administracinės paslaugos, pavyzdžiui:
o išduoti leidimą/licenciją, dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą
juridinį faktą;
o nustatytąja tvarka pateikti Savivaldybės administracijos turimą informaciją;
o priimti administracinį sprendimą (įsakymą, potvarkį) ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios
formos dokumentą, kuriame išreiškiama Savivaldybės administracijos valia,
o konsultacijos, lengvatos, kompensacijos, rūpyba, slauga,
o socialinės paskirties infrastruktūra,
o ir pan.
- savivaldybės bendruomenė ir kurorto svečiai, kuriems rūpi, kad tinkamai būtų teikiamos
viešosios paslaugos, pavyzdžiui:
o užtikrinta saugi ir sveika aplinka,
o prižiūrėta infrastruktūra,
o saugomi ir puoselėjami gamtos ištekliai, kultūros paveldas,
o ir pan.
Kliento reikalavimai yra taikomi visuose kokybės vadybos sistemos procesuose: vienuose jų – tiesiogiai
bendraujant su klientu, o kituose – vykdant atitinkamų teisės aktų reikalavimus (kurie apima ir paslaugai
taikomus reikalavimus).
Kliento reikalavimai paslaugai:
1. Kliento nustatyti reikalavimai, apimant produkto pristatymo ir veiksmų po pristatymo reikalavimus
(netaikoma Druskininkų savivaldybės administracijoje, nes sutartys, kuriose būtų aiškiai įvardinti kliento
reikalavimai, suderinti su Savivaldybės administracijos vadovybe, su klientais nėra sudaromos);
2. Reikalavimai, kurių klientas nenurodo, bet kurie yra būtini nustatyto ar numatomo naudojimo atveju:
paslaugos prieinamumas (galimybė gauti paslaugas tuomet, kai jos reikalingos);
laikas, per kurį suteikiamos paslaugos;
Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacija rengiant atsakymą klientui;
Savivaldybės administracijos darbuotojų bendravimo įgūdžiai (elgesys, suprantamas informacijos
pateikimas ir pan.);
informacijos prieinamumas (galimybė gauti informaciją, susijusią su įstaigos ir atskirų specialistų
darbo laiku, įstaigos veikla ir t.t.);
asmens duomenų apsauga (įsitikinamas, kad asmens duomenys, kurie buvo patikėti valdyti įstaigai,
bus saugomi ir neatskleidžiami trečiosioms šalimis bei netinkamai panaudoti ir pan.);
įstaigos patalpos (įskaitant patogų jų pasiekiamumą, pastatų saugumą ir patogumą).
3. Produktui (paslaugai) taikomi įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai – Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas yra užtikrinamas proceso apraše „PA-9 Savivaldybės
administracijai taikomų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo valdymas“ nustatyta tvarka.
4. Bet kokie reikalavimai, kuriuos organizacija laiko esant būtinais – reikalavimai, nustatyti Druskininkų
savivaldybės institucijų teisės aktais (savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais) patvirtintuose dokumentuose (pvz. tvarkų aprašuose), kituose dokumentuose (pvz.
administracinių paslaugų teikimo aprašymuose, tvirtinamuose savivaldybės administracijos direktoriaus
parašu) – visi minėti dokumentai yra nurodyti procesų aprašuose, procedūrose kaip šių dokumentų
neatsiejama dalis.
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Druskininkų savivaldybės administracijos struktūra

1 paveikslas. Druskininkų savivaldybės administracijos struktūra
Druskininkų savivaldybės administracijos
PA-1 Strateginis planavimas.

3.6

struktūros

valdymo

tvarka

aprašyta

proceso

apraše

Vadovybės atstovas kokybei

Organizacijos vadovybės atstovo kokybei pareigos:
užtikrinti, kad KVS procesai būtų nustatyti, įgyvendinti ir prižiūrimi;
pranešti VVA apie KVS veiklą ir bet kokį jos gerinimo poreikį;
užtikrinti, kad kliento reikalavimai būtų suprantami visoje organizacijoje.
Vadovybės atstovas atsako už ryšius su išorės šalimis KVS klausimais.

3.7

Kokybės vadybos specialistas

Organizacijos kokybės vadybos specialisto pareigos:
dalyvauti atliekant Druskininkų savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos atitikties
standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimams vidaus auditus;
teikti siūlymus vadovybės atstovui kokybei dėl kokybės vadybos sistemos keitimo bei tobulinimo; dėl
Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo, susijusio su kokybės vadyba ir procesiniu valdymu,
poreikio; jeigu sertifikavimo įstaigos auditų metu nustatyti trūkumai ir neatitiktys nėra šalinamos.
užtikrinti sertifikavimo įstaigos auditų atlikimą laiku ir sertifikato, liudijančio Druskininkų savivaldybės
administracijos kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimams,
galiojimą;
sekti kokybės vadybos standarto LST EN ISO 9001:2008 pokyčius ir apie juos informuoti vadovybės
atstovą kokybei;

KOKYBĖS VADOVAS

KV01:2016

8 lapas,
viso 21

5 leidimas

vykdyti kitas funkcijas, numatytas kokybės vadybos specialistui atskirose kokybės vadybos sistemos
procedūrose ar procesų aprašuose.

3.8

Procesų vadovai

Procesų vadovai skiriami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Proceso vadovas atsako už:
procesui keliamų tikslų pasiekimą;
proceso aprašo parengimą ir priežiūrą siekiant, kad jis nuolat išliktų aktualus;
proceso aprašo atitiktį susijusiems teisės aktams ir deklaruojamiesiems norminiams dokumentams.
Proceso vadovo įgaliojimai:
įvertinti proceso aprašo keitimo poreikį;
inicijuoti proceso aprašo keitimą.

4

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Kokybės vadybos sistemos dokumentų lygmenys pateikti 2 paveiksle:
KOKYBĖS
POLITIKA,
KOKYBĖS
TIKSLAI

2 paveikslas. Kokybės vadybos sistemos dokumentų lygmenys
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Kokybės politika

Kokybės politikos parengimo ir valdymo (įskaitant paviešinimą darbuotojams ir klientams) tvarka aprašyta
proceso apraše PA-1 Strateginis planavimas. Kokybės politika kasmet vertinama, ir esant reikalui, peržiūrima
vadovybinės vertinamosios analizės metu.

4.2

Kokybės tikslai

Kokybės tikslai, suderinti su organizacijos kokybės politika, nustatomi, įforminami ir jų pasiekimas
kontroliuojamas proceso apraše PA-2 Kokybės vadybos sistemos planavimas nustatyta tvarka. Kokybės
tikslai yra nustatomi kiekvienais metais ir peržiūrimi vadovybinės vertinamosios analizės metu. Tikslų
pasiekimas yra matuojamas, o jų įgyvendinimas orientuojamas į teigiamus vykdomų funkcijų bei teikiamų
paslaugų kokybės pokyčius, geresnį klientų pasitenkinimą, gerėjantį kokybės vadybos sistemos procesų
rezultatyvumą ir organizacijos finansinius rezultatus.
Organizacijos tikslai pagal jų įgyvendinimo tvarką sąlygiškai suskirstyti į dvi grupes:
1 - valdymo (užtikrinimo) tikslai, kurie įgyvendinami vykdant nuolat besikartojančius procesus; jie susiję su
paslaugų kokybės ir verslo procesų rezultatyvumo valdymu bei procesų mažų gerinimo žingsnių
įgyvendinimu; šiems tikslams priklauso ir tikslai susiję su reikalavimų paslaugoms tenkinimu;
2 - esminio gerinimo tikslai, įgyvendinami radikalių pakeitimų projektais, kuriais yra iš esmės pagerinami
esamieji procesai, įdiegiami nauji procesai ar pagerinama miesto infrastruktūra; tokie projektai užtikrina
geresnį klientų būsimų poreikių tenkinimą ir kurorto plėtrą; jie įgyvendinami vadovaujantis Organizacijos
priemonių planais naudojant projektų vadybos metodus (projektų įgyvendinimo tvarka aprašyta proceso
apraše PA-22 Investicinių projektų valdymas).

4.3

Procedūros

P-01 Dokumentų ir įrašų valdymas
Ši procedūra aprašo kokybės vadybos sistemos dokumentų ir specifinės dokumentų rūšies - įrašų valdymo
tvarką.

P-02 Korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymas
Ši procedūra aprašo kokybės vadybos sistemos neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymo tvarką
ir užtikrina šioms veikloms bei su jomis susijusiems įrašams keliamų reikalavimų vykdymą.
Šia procedūra vadovaujantis:
analizuojamos esamų ir galimų neatitikčių, užfiksuotų vidaus auditorių (audito metu), organizacijos
darbuotojų (kasdienės veiklos metu), pripažinus pagrįstais nusiskundimus/ pretenzijas, priežastis,
atliekamas koregavimas,
numatomi ir įgyvendinami korekcinius/ prevencinius veiksmus.

P-03 Neatitiktinės paslaugos valdymas
Ši procedūra aprašo kokybės vadybos sistemos neatitiktinės paslaugos, kurios rezultatai ar teikimo
procesas neatitinka nustatytų reikalavimų), valdymo tvarką ir užtikrinti šioms veikloms bei su jomis
susijusiems įrašams keliamų reikalavimų vykdymą.
Šia procedūra vadovaujantis:
nustatoma neatitiktinė paslauga;
analizuojamos paslaugos rezultatų ar teikimo proceso neatitikčių priežastys ir atliekami operatyvūs
veiksmai siekiant pašalinti neatitiktį arba informuoti klientą/ užsakovą;
priimami sprendimai dėl neatitiktinės paslaugos sistemiško pasikartojimo bei korekcinių veiksmų
būtinybės.

KOKYBĖS VADOVAS

KV01:2016

10 lapas,
viso 21

5 leidimas

4.4 Procesai
1 lentelė Kokybės vadybos sistemos procesų detalizacija
Sritys

Vadovybės atsakomybė

Išteklių vadyba

Produkto realizavimas
(paslaugos teikimas)

Matavimas, analizė,
gerinimas

Procesų aprašai

Strateginis planavimas
Kokybės vadybos sistemos planavimas
Vadovybinė vertinamoji analizė
Biudžeto parengimas ir vykdymo kontrolė
Darbuotojų parinkimas ir priėmimas
Darbuotojų veiklos vertinimas ir skatinimas. Personalo
tobulinimas

Proceso
aprašo
indeksas
PA-1
PA-2
PA-3
PA-4
PA-5
PA-6

Savivaldybės administracijos ūkio ir darbo aplinkos
priežiūra
Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra
Savivaldybės administracijos įgyvendinamų teisės aktų
valdymas

PA-7

Administracinių paslaugų, nesusijusių su socialine
parama, teikimas

PA-10

Socialinės paramos administracinių paslaugų teikimas
Turto valdymas
Infrastruktūros priežiūra ir plėtra
Teritorijų planavimas, aplinkos bei kultūros vertybių
apsauga
Švietimas
Turizmas ir kultūra
Jaunimo užimtumas ir sportas
Vaiko teisių apsauga
Civilinė sauga
Sveikatos apsauga
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas
Investicinių projektų valdymas
Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai
Savivaldybės administracijos veiklos pasiekimų
viešinimas, kurorto įvaizdžio gerinimas
Klientų skundų bei pretenzijų valdymas
Korupcijos prevencija
Klientų pasitenkinimo Savivaldybės administracijos veikla
tyrimas
Vidaus auditas

PA-11
PA-12
PA-13
PA-14

Kokybės vadybos sistemos procesai detalizuoti Kokybės vadovo 5-8 skyriuose.

PA-8
PA-9

PA-15
PA-16
PA-17
PA-18
PA-19
PA-20
PA-21
PA-22
PA-23
PA-24
PA-25
PA-26
PA-27
PA-28
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Savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos procesų sekos ir sąveikos schema pateikta 3 paveiksle.

Kokybės vadybos sistemos nuolatinis gerinimas
Vadovybės atsakomybė
Strateginis planavimas
Kokybės vadybos sistemos planavimas
Vadovybinė vertinamoji analizė

Klientai

Matavimas, analizė, gerinimas

Išteklių vadyba
Biudžeto parengimas ir vykdymo
kontrolė
Darbuotojų parinkimas ir priėmimas
Darbuotojų veiklos vertinimas ir
skatinimas. Personalo tobulinimas
Savivaldybės administracijos ūkio ir
darbo aplinkos priežiūra
Kompiuterių ir programinės įrangos
priežiūra

Reikalavimai

Produkto realizavimas (paslaugos teikimas)
Savivaldybės administracijos įgyvendinamų teisės
aktų valdymas
Administracinių paslaugų, nesusijusių su socialine
parama, teikimas
Socialinės paramos administracinių paslaugų
teikimas
Turto valdymas
Infrastruktūros priežiūra ir plėtra
Teritorijų planavimas, aplinkos bei kultūros vertybių
apsauga
Švietimas
Turizmas ir kultūra
Jaunimo užimtumas ir sportas
Vaiko teisių apsauga
Civilinė sauga
Sveikatos apsauga
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas
Investicinių projektų valdymas
Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai
Savivaldybės administracijos veiklos pasiekimų
viešinimas, kurorto įvaizdžio gerinimas
Klientų skundų bei pretenzijų valdymas
Korupcijos prevencija

Klientų pasitenkinimo Savivaldybės
administracijos veikla tyrimas
Vidaus auditas

Administracinės paslaugos
Viešųjų paslaugų administravimas

Išorės procesai

3 paveikslas. Organizacijos procesų sekos ir sąveikos schema

Klientai

Pasitenkinimas
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5. VADOVYBĖS ATSAKOMYBĖ
Vadovybės atsakomybė
Strateginis planavimas
Kokybės vadybos sistemos planavimas
Vadovybinė vertinamoji analizė

Strateginis planavimas
Proceso vadovas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - nurodyti organizacijos kryptį ir vertybes: nustatyti/ periodiškai peržiūrėti ir, prireikus, keisti
organizacijos viziją, kokybės politiką ir strateginius tikslus.

Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-1 Strateginis planavimas, kuriuo vadovaujantis:
- rengiamas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas – Druskininkų savivaldybės strateginis planas;
- rengiamas/ tikslinamas 3 metų trukmės strateginis veiklos planas;
- rengiama/ tikslinama organizacijos kokybės politika;
- rengiama/ tikslinama Druskininkų savivaldybės administracijos struktūra.

Kokybės vadybos sistemos planavimas
Proceso vadovas – kokybės vadybos specialistas
Proceso paskirtis - identifikuoti vadybos sistemos procesus, darančius įtaką organizacijos teikiamų paslaugų
ir vykdomų funkcijų kokybei, priskirti šių procesų vadovus, nustatyti procesų veiklos vertinimo rodiklius bei
sekti procesų rezultatyvumą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-2 Kokybės vadybos sistemos planavimas, kuriuo
vadovaujantis:
identifikuojami ir iki reikiamo lygmens detalizuojami kokybės vadybos sistemos procesai, paskiriami
procesų vadovai;
nustatomi ir įforminami procesų veiklos vertinimo rodikliai;
rengiami procesų aprašai;
nustatytu periodiškumu skaičiuojami kiekvieno proceso veiklos vertinimo rodikliai ir atskaitos
pateikiamos analizuoti atitinkamiems pasitarimams.

Vadovybinė vertinamoji analizė
Proceso vadovas – kokybės vadybos specialistas.
Proceso paskirtis - planuotais laiko tarpais analizuoti kokybės vadybos sistemą, siekiant užtikrinti jos
nuolatinį tinkamumą, rezultatyvumą ir pakankamumą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-3 Vadovybinė vertinamoji analizė, kuriuo vadovaujantis:
planuojama vadovybinė vertinamoji analizė;
apibendrinami ir pateikiami vadovybnės vertinamosios analizės įvestiniai duomenys;
pravedama vadovybinė vertinamoji analizė;
priimami sprendimai, parengiamas ir išplatinamas vadovybinės vertinamosios analizės protokolas;
kontroliuojama, kaip įgyvendinami vadovybinės vertinamosios analizės sprendimai.
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6. IŠTEKLIŲ VADYBA
Išteklių vadyba
Biudžeto parengimas ir vykdymo kontrolė
Darbuotojų parinkimas ir priėmimas
Darbuotojų veiklos vertinimas ir skatinimas. Personalo tobulinimas
Savivaldybės administracijos ūkio ir darbo aplinkos priežiūra
Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra

Biudžeto parengimas ir vykdymo kontrolė
Proceso vadovas – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - parengti metinį savivaldybės biudžetą, kuris užtikrintų savivaldybės strategijos
įgyvendinimo nuoseklumą, bei kontroliuoti biudžeto vykdymą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-4 Biudžeto parengimas ir vykdymo kontrolė, kuriuo
vadovaujantis:
kiekvienai savivaldybės strateginio veiklos plano programai skiriamas koordinatorius;
sudaromas savivaldybės biudžeto projekto rengimo grafikas;
numatomi asignavimų valdytojai;
rengiamas savivaldybės biudžeto projektas, kuriame numatomi asignavimai paskirstomi pagal
strateginio veiklos plano programas ir finansavimo šaltinius;
savivaldybės biudžeto projektas svarstomas Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo
priežiūros komisijoje (vertinant biudžeto projekto atitiktį strateginiam veiklos planui ir veiklos programoms,
skiriamų finansinių išteklių pagrįstumą), savivaldybės tarybos komitetuose;
savivaldybės biudžeto projektas koreguojamas, atsižvelgiant į pateiktas pastabas;
savivaldybės biudžetas tvirtinamas savivaldybės taryboje bei viešinamas;
kontroliuojamas savivaldybės biudžeto vykdymas.

Darbuotojų parinkimas ir priėmimas
Proceso vadovas – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - laiku aprūpinti Savivaldybės administraciją kvalifikuotais darbuotojais, turinčiais
kompetenciją, būtiną organizacijos teikiamų paslaugų interesantams, vykdomų funkcijų kokybei bei iškeltų
tikslų pasiekimui užtikrinti.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-5 Darbuotojų parinkimas ir priėmimas, kuriuo vadovaujantis:
rengiami padalinio veiklos nuostatai;
rengiami pareigybių aprašymai bei pareiginiai nuostatai;
organizuojami konkursai laisvoms darbo vietoms užimti;
atrenkami ir priimami į darbą darbuotojai;
pravedami įvadiniai instruktažai;
kaupiami, saugomi ir tvarkomi asmens duomenys.

KOKYBĖS VADOVAS

KV01:2016

14 lapas,
viso 21

5 leidimas

Darbuotojų veiklos vertinimas ir skatinimas. Personalo tobulinimas
Proceso vadovas – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - nuolat gerinti Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacinius įgūdžius,
įgalinančius darbuotojus užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų paslaugų interesantams bei organizacijos
vykdomų funkcijų kokybę.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-6 Darbuotojų veiklos vertinimas ir skatinimas. Personalo
tobulinimas, kuriuo vadovaujantis:
nustatomi mokymo prioritetai metams;
rengiami organizacijos darbuotojų mokymo planai;
organizuojami organizacijos darbuotojų mokymai/ darbuotojai siunčiami mokytis;
vertinamas įvykusių darbuotojų mokymų rezultatyvumas;
vertinama tarnautojo veikla;
organizacijos darbuotojai skatinami bei apdovanojami;
skiriamos pašalpos organizacijos darbuotojams.

Savivaldybės administracijos ūkio ir darbo aplinkos priežiūra
Proceso vadovas – Administracijos ūkio priežiūros skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – organizuoti Savivaldybės administracijos ūkio ir darbo aplinkos priežiūrą, užtikrinant
nuolatinį ūkio (vidaus infrastruktūros) ir darbo vietų tinkamumą teikiamų paslaugų ir vykdomų funkcijų
kokybės reikalavimams tenkinti.

Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-7 Savivaldybės administracijos ūkio ir darbo aplinkos
priežiūra, kuriuo vadovaujantis:
prižiūrimi Savivaldybės administracijos pastatai, transporto priemonės, telefoninio ryšio priemonės,
biuro technika, matavimo priemonės;
užtikrinamas energetinių išteklių tiekimas Savivaldybės administracijos pastatams;
užtikrinamas ryšio paslaugų tiekimas Savivaldybės administracijos darbuotojams;
prižiūrima darbo aplinka.

Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra
Proceso vadovas – Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - užtikrinti, kad Savivaldybės administracijos kompiuterių techninė įranga ir jų tinklas bei
naudojama programinė įranga nuolat tenkintų jos poreikius, atsižvelgiant į kompiuterių techninės įrangos,
tinklo ir programinės įrangos funkcijas ir jų pagalba teikiamas administracines paslaugas Savivaldybės
administracijos klientams bei vykdomas kontrolės bei administravimo funkcijas.

Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-8 Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra, kuriuo
vadovaujantis:
atliekami būtini programinės įrangos atnaujinimai darbo vietose;
užtikrinamas nepertraukiamas tarnybinių stočių (serverių) funkcionavimas;
prižiūrima savivaldybės interneto svetainė;
šalinami kompiuterių techninės bei programinės įrangos gedimai ir incidentai;
analizuojami techninės bei programinės įrangos gedimai ir incidentai bei šalinimo rezultatai.
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7. PRODUKTO REALIZAVIMAS (PASLAUGŲ TEIKIMAS)
Produkto realizavimas (paslaugos teikimas)
Savivaldybės administracijos įgyvendinamų teisės aktų valdymas
Administracinių paslaugų, nesusijusių su socialine parama, teikimas
Socialinės paramos administracinių paslaugų teikimas
Turto valdymas
Infrastruktūros priežiūra ir plėtra
Teritorijų planavimas, aplinkos bei kultūros vertybių apsauga
Švietimas
Turizmas ir kultūra
Jaunimo užimtumas ir sportas
Vaiko teisių apsauga
Civilinė sauga
Sveikatos apsauga
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas
Investicinių projektų valdymas
Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai
Savivaldybės administracijos veiklos pasiekimų viešinimas, kurorto įvaizdžio gerinimas
Klientų skundų bei pretenzijų valdymas
Korupcijos prevencija

Savivaldybės administracijos įgyvendinamų teisės aktų valdymas
Proceso vadovas – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - užtikrinti, kad Savivaldybės administracijoje būtų žinomi ir įgyvendinami įstatymų bei kitų
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, taikomi organizacijos teikiamoms paslaugoms, vykdomoms
funkcijoms bei procesams.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-9 Savivaldybės administracijos įgyvendinamų teisės aktų
valdymas, kuriuo vadovaujantis:
sudaromi ir administruojami įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių atskirų padalinių darbą,
sąrašai;
susipažįstama su naujais ar pakeistais įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais ir priimamas
sprendimas dėl jų taikymo organizacijoje;
parengiami organizaciniai dokumentai, kurie užtikrina įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų
įgyvendinimą organizacijoje;
kontroliuojamas įstatymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimas.

Administracinių paslaugų, nesusijusių su socialine parama, teikimas
Proceso vadovas – Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - teikti administracines paslaugas, nesusijusias su socialine parama, fiziniams ir juridiniams
asmenims užtikrinant visus su šiomis paslaugomis susijusius organizacijos įsipareigojimus, numatytus
atitinkamuose teisės aktuose bei organizaciniuose dokumentuose.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-10 Administracinių paslaugų, nesusijusių su socialine
parama, teikimas, kuriuo vadovaujantis:
priimami klientų (fizinių bei juridinių asmenų) prašymai suteikti atitinkamas administracines paslaugas;
paskiriami atsakymų rengėjai;
rengiami atsakymai klientams (fiziniams bei juridiniams asmenims);
užtikrinamas administracinės paslaugos identifikavimas ir atsekamumas visuose etapuose;
valdomas ir saugomas kliento turtas (pateikti asmens duomenys).
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Socialinės paramos administracinių paslaugų teikimas
Proceso vadovas – Socialinės paramos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - įgyvendinti valstybinės socialinės paramos bei socialinių garantijų mažas pajamas
gaunantiems asmenims socialinę politiką Druskininkų savivaldybėje bei teikti socialinės paramos
administracines paslaugas užtikrinant visus su šiomis paslaugomis susijusius organizacijos įsipareigojimus,
numatytus atitinkamuose teisės aktuose bei organizaciniuose dokumentuose.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-11 Socialinės paramos administracinių paslaugų teikimas,
kuriuo vadovaujantis:
priimami dokumentai socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinėms paslaugoms ir kitai
socialinei paramai skirti ir nustatoma teisė į socialinę paramą;
apskaičiuojamos ir išmokamos socialinės išmokos ir kompensacijos;
nustatomi specialieji poreikiai neįgaliesiems, išduodami neįgaliųjų pažymėjimai ir suteikiamos kitos
paslaugos
imamasi priemonių piktnaudžiavimo socialine parama atvejams mažinti;
valdomas ir saugomas kliento turtas (pateikti asmens duomenys).

Turto valdymas
Proceso vadovas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – užtikrinti savivaldybės turto ir savivaldybei priskirto valstybės turto valdymo efektyvumą ir
turto valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-12 Turto valdymas, kuriuo vadovaujantis valdomas
savivaldybės turtas bei savivaldybei priskirtas valstybinis turtas.

Infrastruktūros priežiūra ir plėtra
Proceso vadovas – Ūkio skyriaus vedėjas
Proceso paskirtis – organizuoti infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą, užtikrinti statinių priežiūrą, koordinuoti
ritualinių paslaugų teikimą, kapinių administravimą, keleivių vežimą, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo objektų administravimą ir priežiūrą, užtikrinti viešąją tvarką.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-13 Infrastruktūros priežiūra ir plėtra, kuriuo vadovaujantis:
organizuojama savivaldybės ūkio infrastruktūros priežiūra ir plėtra,
koordinuojamas ritualinių paslaugų teikimas, kapinių administravimas bei keleivių vežimas,
atliekama statinių priežiūra,
koordinuojamas daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir
priežiūra,
užtikrinama viešoji tvarka.

Teritorijų planavimas, aplinkos bei kultūros vertybių apsauga
Proceso vadovas – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Proceso paskirtis – užtikrinti teritorijų planavimą, plėtros planų įgyvendinimą ir aplinkos bei kultūros vertybių
apsaugą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-14 Teritorijų planavimas, aplinkos bei kultūros vertybių
apsauga, kuriuo vadovaujantis:
planuojama urbanistinė plėtra,
užtikrinama savivaldybės aplinkos ir kultūros vertybių apsauga.
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Švietimas
Proceso vadovas – Švietimo skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – Druskininkų savivaldybėje įgyvendinti švietimo politiką, užtikrinant kokybišką ugdymą
savivaldybės švietimo įstaigose bei teikiamų paslaugų kokybę.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-15 Švietimas, kuriuo vadovaujantis atliekamas švietimo
įstaigų viešasis administravimas.

Turizmas ir kultūra
Proceso vadovas – vyriausiasis specialistas turizmui ir kultūrai.
Proceso paskirtis – įgyvendinti Druskininkų savivaldybės turizmo ir kultūros politiką, skatinti bei vystyti
turizmo plėtrą Druskininkų savivaldybėje, ugdyti savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių bendrąją kultūrą,
puoselėti etnokultūrą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-16 Turizmas ir kultūra, kuriuo vadovaujantis atliekamas
kultūros ir turizmo įstaigų viešasis administravimas (koordinavimas), kultūros renginių organizavimas.

Jaunimo užimtumas ir sportas
Proceso vadovas – Švietimo skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – įgyvendinti Druskininkų savivaldybėje jaunimo ir sporto politiką.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-17 Jaunimo užimtumas ir sportas, kuriuo vadovaujantis
atliekamas sporto ir jaunimo įstaigų viešasis administravimas (koordinavimas), sporto renginių
organizavimas ir užtikrinama jaunimo užimtumo plėtra.

Vaiko teisių apsauga
Proceso vadovas – Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – Druskininkų savivaldybėje užtikrinti vaiko teisių apsaugą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-18 Vaiko teisių apsauga, kuriuo vadovaujantis užtikrinama
vaiko teisių apsauga Druskininkų savivaldybėje.
Civilinė sauga
Proceso vadovas – vyriausiasis specialistas civilinei saugai.
Proceso paskirtis – užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą Druskininkų savivaldybėje.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-19 Civilinė sauga, kuriuo vadovaujantis organizuojama civilinė
sauga Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Sveikatos apsauga
Proceso vadovas – Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – įgyvendinti valstybės sveikatos politiką, užtikrinti valstybinių ir savivaldybės asmens ir
visuomenės sveikatos programų vykdymą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-20 Sveikatos apsauga, kuriuo vadovaujantis prižiūrima, kaip
savivaldybėje vykdomos sveikatos programos ir Lietuvos sveikatos programa bei kaip užtikrinamos pacientų
teisės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
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Socialinių paslaugų teikimo organizavimas
Proceso vadovas – Socialinės paramos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis – socialinių paslaugų teikimo organizavimas Druskininkų savivaldybėje.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-21 Socialinių paslaugų teikimo organizavimas, kuriuo
vadovaujantis organizuojamas socialinių paslaugų teikimas bei vykdoma švietėjiška veikla socialinės
paramos klausimais.

Investicinių projektų valdymas
Šis procesas neskaidomas į žemesniojo lygmens procesus.
Proceso vadovas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - atrinkti vertingas strateginį plėtros planą atitinkančias kurorto patrauklumo didinimo ar
Savivaldybės administracijos veiklos gerinimo idėjas, kvalifikuotai ir kompetentingai rengti paraiškas projektų
finansavimui gauti bei tinkamai įgyvendinti investicinius projektus, t.y. pasiekti šiems projektams keliamus
tikslus numatytu laiku ir su patvirtintu biudžetu.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-22 Investicinių projektų valdymas, kuriuo vadovaujantis:
- atrenkamos ir išgryninamos vertingos idėjos;
- ieškomos finansavimo galimybės;
- rengiamos paraiškos finansavimui gauti;
- sudaromos projektų valdymo komandos (darbo grupės), paskirstomos pareigos, įgaliojimai ir atsakomybė;
- įgyvendinami investiciniai projektai;
- analizuojama projektų įgyvendinimo eiga, rezultatas, priimami sprendimai,
- atliekama projektų veiklų tęstinumo stebėsena.

Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai
Šis procesas neskaidomas į žemesniojo lygmens procesus.
Proceso vadovas – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - suplanuoti ateinančiųjų metų prekių, paslaugų ir darbų (Savivaldybės administracijos
ūkiui palaikyti ir sklandžiai procesų veiklai užtikrinti) pirkimus, užtikrinti, kad suplanuoti pirkimai vyktų
sklandžiai, o reikalavimai perkamoms prekėms, paslaugoms ir darbams būtų aiškiai apibrėžti bei užtikrinti
perkamų prekių, paslaugų ir darbų atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-23 Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, kuriuo
vadovaujantis:
nustatomas metinis pirkimų poreikis;
rengiamas metinis pirkimų planas;
nustatomi reikalavimai konkretiems pirkiniams;
organizuojami viešojo pirkimo konkursai;
atrenkami tiekėjai ir pasirašomos pirkimo sutartys;
atsiskaitoma už pirkimo sutarčių vykdymą;
atliekama įsigytų produktų patikra arba įvertinama suteiktų paslaugų kokybė.

Savivaldybės administracijos veiklos ir pasiekimų viešinimas, kurorto įvaizdžio gerinimas
Proceso vadovas – Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - kaupti informaciją apie Savivaldybės administracijos veiklą ir pasiekimus, žiniasklaidos
priemonių pagalba skleisti informaciją apie Savivaldybės administracijos veiklą ir pasiekimus, iniciatyvas
visuomenei bei gerinti kurorto įvaizdį, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti žiniasklaidoje skelbiamą
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informaciją apie savivaldybę, organizuoti tarptautinį bendradarbiavimą, kontroliuoti valstybinės kalbos
naudojimą ir taisyklingumą savivaldybės teritorijoje.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-24 Savivaldybės administracijos veiklos ir pasiekimų
viešinimas, kurorto įvaizdžio gerinimas, kuriuo vadovaujantis:
rengiamos metinės padalinių veiklos ataskaitos ir teikiamos savivaldybės administracijos direktoriui;
apibendrinamos padalinių veiklos ataskaitos ir parengiama metinė savivaldybės administracijos
direktoriaus veiklos ataskaita bei teikiama savivaldybės tarybai;
viešinami Savivaldybės administracijos veiklos pasiekimai;
įgyvendinamos viešųjų ryšių programos savivaldybės įvaizdžiui gerinti;
imamasi kitų Savivaldybės administracijos veiklos, iniciatyvų, pasiekimų viešinimo veiksmų, kaupiama,
sisteminama ir analizuojama žiniasklaidoje skelbiama informacija apie savivaldybę;
organizuojamas tarptautinis bendradarbiavimas
kontroliuojamas valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumas.

Klientų skundų bei pretenzijų valdymas
Proceso vadovas – Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - valdyti Savivaldybės administracijos klientų skundus ir pretenzijas dėl Savivaldybės
administracijos teikiamų administracinių paslaugų ar vykdomų funkcijų, kurių rezultatai ar pats teikimo
procesas neatitiko nustatytų reikalavimų.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-25 Klientų skundų bei pretenzijų valdymas, kuriuo
vadovaujantis:
priimami raštiški klientų (fizinių bei juridinių asmenų) skundai ir pretenzijos;
analizuojami skundai ir pretenzijos, priimami sprendimai;
rengiami atsakymai klientams (fiziniams bei juridiniams asmenims);
pagrįsti skundai ir pretenzijos įforminami kaip neatitiktys.

Korupcijos prevencija
Proceso vadovas – Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones (atskleidžiant korupcijos priežastis
bei sąlygas ir šalinant jas bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat darant poveikį asmenims
siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo) užtikrinti skaidresnę, efektyvesnę ir
viešesnę Savivaldybės administracijos veiklą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-26 Korupcijos prevencija, kuriuo vadovaujantis:
planuojama korupcijos prevencija Savivaldybės administracijoje;
priimama ir panaudojama informacija ar asmenų nusiskundimai, susiję su galimomis korupcijos
apraiškomis Savivaldybės administracijoje teikiant administracines paslaugas;
nagrinėjami korupcijos iri su ja susiję reiškiniai bei atvejai, priimami sprendimai;
teikiama informacija visuomenei apie savivaldybėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

8. MATAVIMAS, ANALIZĖ, GERINIMAS
Matavimas, analizė, gerinimas
Klientų pasitenkinimo Savivaldybės administracijos veikla tyrimas
Vidaus auditas
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Klientų pasitenkinimo Savivaldybės administracijos veikla tyrimas
Proceso vadovas – Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis - nustatyti informacijos apie Savivaldybės administracijos klientų pasitenkinimą gavimo ir
panaudojimo metodus bei atlikti informacijos (susijusios su kliento nuomone apie jo reikalavimų tenkinimą)
stebėseną (monitoringą).
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-27 Klientų pasitenkinimo Savivaldybės administracijos veikla
tyrimas, kuriuo vadovaujantis:
įvertinamas Savivaldybės administracijos klientų pasitenkinimo tyrimo poreikis, numatomi tyrimo tikslai
ir apimtis;
parenkama tyrimo tikslinė grupė, numatomas apklausos būdas;
parengiamas klausimynas (apklausos anketa);
atliekama respondentų apklausa;
apibendrinami respondentų apklausos duomenys, paskaičiuojamas Savivaldybės administracijos
klientų pasitenkinimo indeksas.

Vidaus auditas
Proceso vadovas – Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas.
Proceso paskirtis:
Atlikti vidaus auditus pagal Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo patvirtintą skyriaus metinį veiklos
planą ir nustatyti, ar:
audituojamame subjekte (Savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėje, viešojoje
įstaigoje ar kontroliuojamoje įmonėje) sukurta vidaus kontrolės sistema, nustatytos vidaus kontrolės
procedūros;
laikomasi audituojamojo subjekto strateginių arba kitų veiklos planų, procedūrų, įstatymų, kitų
norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai;
informacija apie Savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos ar
kontroliuojamos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima ir išsami, bei vertinti būdus, kaip renkama,
analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;
procedūros, taikomos Savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir
kontroliuojamų įmonių, valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, tenkina joms
keliamus teisės aktų reikalavimus, prireikus patikrinti, ar toks turtas egzistuoja (skyriaus vidaus auditoriai
inventorizaciją atlieka atrankos būdu);
taikomos bendrosios informacinių sistemų kontrolės priemonės ir taikomosios informacinių sistemų
kontrolės priemonės yra tinkamos bei pakankamos, atlikti jų testavimą pagal vidaus auditoriaus parengtus
šių kontrolės priemonių tikrinimo klausimynus;
Savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2008
reikalavimus ir suplanuotas vadybos priemones;
Savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistema tinkamai įgyvendinta ir prižiūrima;
veikianti Savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistema padeda įgyvendinti kokybės
politiką ir iškeltus tikslus.
Užtikrinti vidaus audito patikimumą ir nešališkumą.
Proceso veiklos aprašytos proceso apraše PA-28 Vidaus auditas, kuriuo vadovaujantis:
parengiamas vidaus audito planas;
parengiama vidaus audito programa;
atliekamas vidaus auditas,
įforminamos audito metu rastos neatitiktys, pateikiamos rekomendacijos, parengiamos kokybės
vadybos sistemos vidaus audito ataskaitos ir prižiūrimi su auditu susiję įrašai
numatomas kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo poreikis.

__________________
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A priedas
A.1 lentelė.
Eil.Nr.

Data

Kokybės vadovo peržiūrų suvestinė

Peržiūrą atliko
(pareigos, vardas ir pavardė)

__________________

Išvados
(proceso vadovo)

Parašas

