10 PRIEDAS
TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO FUNKCIJŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS KLAUSIMYNAS
Eil. Nr.

Gairė

1.

Tinkamos funkcijos
vykdymo vietos

Vertinimo klausimai
Ar funkcijų išskaidymas tarp TPNC padalinių
prisideda prie efektyvesnio TPNC funkcijų įgyvendinimo?

1.1.

1.2.

Ar funkcijos paskirstytos tinkamai tarp TPNC
padalinių?

Vertinimas (atitinka, iš dalies
atitinka, neatitinka)
Tuo atveju, jei visi atsakymai į
šios grupės klausimus yra
teigiami, vertinimo skalėje
pažymima reikšmė ,,visiškai
atitinka“

Ar tarpusavio sąveikos, kai vykdant tam tikrą funkciją,
prisideda kiti TPNC padaliniai yra efektyvios?

1.3.

Ar yra poreikis tam tikrų funkcijų vykdymą perkelti į
kitus padalinius ar naikinti vieną ar kitą TPNC padalinį?

1.4.

Ar yra poreikis įsteigti papildomą padalinį atskirų
funkcijų vykdymui?

1.5.

Ar tinkamai paskirstytos funkcijos tarp teritorinių
TPNC padalinių, aptarnaujamų teritorijų, aprūpintų TPP asmenų,
sukuriamų produktų atžvilgiu?

1.6.

2.

Optimalios funkcijų
apimties

2.1. Ar TPNC vykdomos funkcijos, įvertinus jų įgyvendinimo vietą
(teritorinių skyrių funkcijos) yra vykdomos efektyviai?

2.2. Ar vykdomų funkcijų apimtis (naudojami ištekliai, sukuriami
produktai) optimali (nėra poreikio didinti ar mažinti funkcijų

Tuo atveju, jei atsakymai yra
teigiami, vertinimo skalėje
pažymima reikšmė ,,visiškai
atitinka. Jei atsakymas į 2.2
klausimą neigiamas - pereiname
prie 2.3 klausimo

apimties, siekiant TPNC tikslų ir uždavinių įgyvendinimo?
2.3. Ar tik keleto funkcijų apimtis nėra optimali siekiant TPNC
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo? (taikoma, jei atsakymas į 2.2
klausimą buvo neigiamas)
2.4. Ar vykdomų funkcijų išskaidymas prisideda prie efektyvesnio
TPNC funkcijų įgyvendinimo?

Atsakymas teigiamas - ,,visiškai
atitinka“

2.5. Ar visos funkcijos turi savo vartotojus?
2.5. Ar visi TPNC padaliniai sukuria vykdomų funkcijų produktus?

Atsakymas teigiamas - ,,visiškai
atitinka“. Neigiamas – pereiname
prie 2.6 - 2.7 punktų

2.6. Ar tik dalis TPNC padalinių vykdomų funkcijų nesukuria
produktų (taikoma jei atsakymas į 2.5. klausimą buvo neigiamas)

Atsakymas teigiamas - ,,iš dalies
atitinka“

2.7. Ar didžioji dalis vykdomų funkcijų nesukuria konkrečių
produktų? (taikoma, jei atsakymas į 2.5 klausimą buvo neigiamas)

Atsakymas teigiamas ,,neatitinka“

2.9. Ar yra perteklinės funkcijos TPNC padaliniuose?

Atsakymas neigiamas – ,,visiškai
atitinka“
Jeigu atsakymas teigiamas
pereiname prie 2.10 punkto

2.10. Ar tik kelios funkcijos yra perteklinės?

2.11. Ar tikslinga plėsti vykdomų funkcijų skaičių, siekiant
efektyvesnio tikslų ir rezultatų įgyvendinimo?
2.12. Ar informacinių sistemų (sandėlio apskaitos, el. registracijos,
eilių valdymo, TPP grąžinimo kontrolės) įdiegimas palengvintų
TPNC tikslų ir uždavinių įgyvendinimo procesą?
2.13. Ar pakankami žmogiškieji ištekliai TPNC skyriuose?

3.

3.1. Ar visos TPNC vykdomos funkcijos yra būtinos siekiant TPNC
Funkcijų vykdymo
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo?
tikslingumo ir
optimalaus paskirstymo
3.2. Ar didžioji dalis funkcijų yra būtinos siekiant TPNC tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo? (taikoma, jei į 3.1 klausimą atsakoma
neigiamai).

Atsakymas teigiamas – ,,visiškai
atitinka“. Neigiamas – pereiname
prie 3.2 punkto

3.3. Ar yra poreikis atskiriems TPNC padaliniams suteikti
papildomų funkcijų, siekiant tikslų ir uždavinių įgyvendinimo?
3.4. Ar tarp TPNC padalinių nėra funkcijų persidengimo ar
dubliavimosi?
3.5. Ar persidengia, dubliuojasi tik kelios funkcijos?
(taikoma, jei į 3.4. klausimą atsakoma neigiamai).
3.6. Ar didžioji dalis vykdomų funkcijų dubliuojasi tarp TPNC
padalinių? (taikoma, jei į 3.4 klausimą atsakoma neigiamai).
3.7. Ar galima atsisakyti kelių TPNC skyrių vykdomų funkcijų, ar
jas perduoti kitiems TPNC padaliniams vykdyti ir dėl to
nenukentėtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas?

Atsakymas neigiamas – ,,visiškai
atitinka“. Teigiamas – pereiname
prie 3.5 – 3.7 punktų

3.8. Ar tinkamai paskirstytos konkrečios valdymo sritys tarp TPNC
direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų?
4.

Nuoseklumo ir atitikties 4.1. Ar TPNC tikslai ir uždaviniai atitinka valdymo srities tikslus ir
uždavinius?
keliamiems struktūros
reikalavimams
4.2. Ar visos TPNC nuostatuose nurodytos funkcijos priskirtos
vykdyti TPNC padaliniams?
4.3. Ar tinkama TPNC organizacinė struktūra?
4.4. Ar atskirų TPNC padalinių pavaldumas yra racionalus ir
efektyvus?
4.5. Ar tik kelių padalinių pavaldumas yra neracionalus ir
neefektyvus? (taikoma, jei į 4.4 klausimą atsakoma neigiamai).
4.6. Ar tik kelios funkcijos nėra priskirtos atskiriems padaliniams?
(taikoma, jei į 4.2. klausimą atsakoma neigiamai).
4.6. Ar pakankamas bendradarbiavimas su kitomis institucijomis?

Atsakymas teigiamas – ,,visiškai
atitinka“.

