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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1.Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metinės veiklos 

užduotys (toliau 

– užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos 

užduotys yra įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Pagalbos į 

namus 

paslaugų 

koordinavimas 

1. Įvertinti asmenų pajamų 

pokyčius, iš naujo įvertinti 

asmenų finansines galimybes 

mokėti už paslaugas įstaigos 

iniciatyva (nepasikeitus pajamų 

VRP žirklėms) arba teikti 

vertinti Socialinės paramos 

skyriui.  

2. Sudaryti paslaugų teikimo 

sutartis su naujais paslaugų 

gavėjais. 

3. Suorganizuoti lankomosios 

priežiūros darbuotojų 

susirinkimą. 

4. Tarpininkauti tarp kliento ir 

darbuotojo, teikiančio socialinės 

priežiūros paslaugas, sprendžiant 

krizines, konfliktines situacijas, 

organizuojant sveikatos 

priežiūros paslaugas ir kt. 

1. Įvertinti 70-ies asmenų, 

kuriems teikiamos 

socialinės priežiūros 

paslaugos, finansines 

galimybes. 

2. Sudaryti10 sutarčių su 

naujais paslaugų gavėjais. 

3. Suorganizuoti 1 

darbuotojų susirinkimą 

Socialinių paslaugų 

centre. 

4. 20 tarpininkavimo 

atvejų sprendžiant 

krizines klientų situacijas. 

1.100 -tui asmenų, kuriems 

teikiamos socialinės 

priežiūros paslaugos, iš 

naujo įvertinau finansines 

galimybes, perskaičiavau 

mokėjimus už teikiamas 

paslaugas. 17-kai asmenų, 

kurių pajamos peržengė 

numatytą VRP ribą, 

parengiau dokumentus teikti 

Socialinės paramos skyriui 

dėl naujų sprendimų 

priėmimo. 

2. Parengiau ir dalyvavau 29 

sutarčių pasirašyme su 

naujais arba, kuriems 

priimtas naujas sprendimas 

dėl pasikeitusio mokėjimo, 

paslaugų gavėjais. 

3. Su darbuotojais, kurių 

darbą administruoju 

bendravau individualiai. 

4. 20 kartų tarpininkavau 

sprendžiant krizines ir 

konfliktines klientų 

situacijas. 

 



 

1.2. Dienos 

socialinės 

globos ir 

integralios 

pagalbos 

namuose 

paslaugų 

koordinavimas 

1. Įvertinti asmenų pajamų 

pokyčius, iš naujo įvertinti 

asmenų finansines galimybes 

mokėti už paslaugas įstaigos 

iniciatyva (nepasikeitus pajamų 

VRP žirklėms) arba teikti 

vertinti Socialinės paramos 

skyriui.  

2. Sudaryti paslaugų teikimo 

sutartis su naujais paslaugų 

gavėjais. 

3. Suorganizuoti lankomosios 

priežiūros ir slaugos darbuotojų 

susirinkimą. 

4. Tarpininkauti tarp kliento ir 

darbuotojo, teikiančio socialinės 

globos ir slaugos paslaugas, 

sprendžiant krizines, konfliktines 

situacijas, organizuojant 

sveikatos priežiūros paslaugas ir 

kt. 

1. Įvertinti 10-ies asmenų, 

kuriems teikiamos dienos 

socialinės globos arba 

integralios pagalbos 

paslaugos, finansines 

galimybes. 

2. Sudaryti 20 sutarčių su 

naujais paslaugų gavėjais. 

3. Suorganizuoti 1 

darbuotojų susirinkimą 

Socialinių paslaugų 

centre. 

4. 5 tarpininkavimo 

atvejai sprendžiant 

krizines klientų situacijas. 

1. Įvertinau  21-no asmens, 

kuriems teikiamos dienos 

socialinės globos arba 

integralios pagalbos 

paslaugos, finansines 

galimybes. 

2. Parengiau ir dalyvavau 25 

sutarčių su naujais paslaugų 

gavėjais pasirašyme. 

3. Su darbuotojais, kurių 

darbą administruoju 

bendravau, konsultavau,  

individualiai. 

4. 5 kartus tarpininkavau 

sprendžiant krizines klientų 

situacijas. 

1.3. Asmens 

(šeimos) 

socialinių 

paslaugų 

poreikio 

vertinimas 

1. Įvertinti asmenų, kuriems 

nepakanka socialinės priežiūros 

paslaugų, socialinės globos 

poreikį. 

2. Pateikti prašymus Socialinės 

paramos skyriui dėl socialinės 

globos arba integralios pagalbos 

paslaugų skyrimo. 

1. Atlikti 20 poreikio 

vertinimų. 

2.  Pateikti 20 prašymų 

socialinės globos ar 

integralios pagalbos  

paslaugai gauti.  

1. Atlikau 29 poreikio 

vertinimus. 

2.  Priėmiau ir parengiau 

teikti Socialinės paramos 

skyriui 26 prašymus 

socialinės globos ir 

integralios pagalbos  

paslaugoms gauti bei 

3 prašymus skirti 

intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos paslaugas centre 

apgyvendintiems asmenims. 

1.4. 

Sprendimų, 

skirti 

bendrąsias 

socialines 

paslaugas, 

parengimas 

1. Įvertinti prašomos paslaugos 

poreikį ir asmens galimybes 

mokėti už paslaugą.  

2. Pateikti vadovui sprendimo 

projektą dėl prašomos paslaugos.  

3. Suvesti paslaugos prašymo, 

skyrimo ir suteikimo duomenis į 

SPIS programą. 

1.Parengti 250 sprendimų 

bendrosioms paslaugoms. 

2. 250 paslaugų prašymų, 

skyrimų ir suteikimų 

informaciją suvesti į SPIS 

programą. 

  

1. Parengiau 298 sprendimų 

projektus bendrosioms 

paslaugoms gauti 

2. 298 paslaugų prašymų, 

skyrimų ir suteikimų 

informaciją suvedžiau į 

SPIS programą. 

 

1.5. Įstaigos 

internetinės 

svetainės 

administravim

as 

 

1. Talpinti svetainėje įstaigos 

veiklos dokumentus, finansines 

ataskaitas. 

2. Nuolat atnaujinti kitą aktualią 

informaciją. 

3. Viešinti įstaigos renginius, 

projektinę veiklą. 

 

1. Patalpinti 3 ketvirčių 

įstaigos finansines 

ataskaitas. 

2. Patalpinti kitų įstaigos 

darbuotojų veiklos 

dokumentus bei aktualią 

informaciją apie vykdomą 

veiklą. 

3. Parengti ir patalpinti 

bent 3 straipsnius apie 

renginius ir projektinę 

veiklą. 

1. Patalpinau 3 ketvirčių 

įstaigos finansines ataskaitas 

į internetinę Centro svetainę. 

2. Patalpinau savo ir kitų 

įstaigos darbuotojų veiklos 

dokumentus bei aktualią 

informaciją apie vykdomą 

veiklą (renginius, užimtumo 

paslaugas, integralios 

pagalbos projektą, 
tarptautinio 

projekto „Augančios 

socialinės pasienio 

iniciatyvos“ bei GIMK 

veiklą ir kt.) 

 



 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai  

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

 

2.1. Asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų 

poreikio vertinimas 

1. Įvertinti asmenų, kuriems 

nepakanka socialinės priežiūros 

paslaugų, socialinės globos 

poreikį.  

Įvertinti intensyvios krizių 

įveikimo paslaugos arba laikino 

apnakvindinimo paslaugų poreikį. 

2. Pateikti prašymus Socialinės 

paramos skyriui dėl socialinės 

globos  paslaugų,  intensyvios 

krizių įveikimo paslaugos arba 

laikino apnakvindinimo paslaugų 

skyrimo 

1. Atlikti 10 poreikio vertinimų, 

užduotis pagal nustatytus vertinimo 

rodiklius bus vertinama labai gerai,  

8 poreikio vertinimus – gerai,  

6 poreikio vertinimai – 

patenkinamai. Pateikta mažiau nei 

6 poreikio vertinamai – 

nepatenkinamai. 

2.  Pateikti 10 prašymų socialinės 

globos ar integralios pagalbos  

paslaugai gauti bei laikino 

apnakvindinimo ir intensyvios 

krizių įveikimo pagalbos 

paslaugoms gauti, užduotis pagal 

nustatytus vertinimo rodiklius bus 

vertinama labai gerai,  

8 pateikti prašymai – gerai,  

6 pateikti prašymai – patenkinamai. 

Pateikta mažiau nei 6 prašymai – 

nepatenkinamai. 

 

2.2. Sprendimų, skirti 

bendrąsias socialines 

paslaugas, parengimas 

1. Įvertinti prašomos paslaugos 

poreikį ir asmens galimybes 

mokėti už paslaugą.  

2. Pateikti vadovui sprendimo 

projektą dėl prašomos paslaugos.  

3. Suvesti paslaugos prašymo, 

skyrimo ir suteikimo duomenis į 

SPIS programą. 

1. Parengti 290 sprendimų 

bendrosioms paslaugoms. 

2. 290 paslaugų prašymų, skyrimų 

ir suteikimų informaciją suvesti į 

SPIS programą, užduotis pagal 

nustatytus vertinimo rodiklius bus 

vertinama labai gerai,  

270 sprendimų – gerai, 250 

sprendimų – patenkinamai. 

Parengta mažiau nei 200 

sprendimų – nepatenkinamai. 

 

2.3. Projektinės veiklos 

koordinavimas 

Teikti projektinį pasiūlymą, jį 

patvirtinus, koordinuoti projekto 

veiklą 

2 projektiniai pasiūlymai, kuriems 

suteiktas finansavimas, užduotis 

pagal nustatytus vertinimo 

rodiklius bus vertinama labai gerai, 

1 finansuojamas projektinis 

pasiūlymas – gerai, 

1 -2 pateikti, bet nefinansuoti  

pasiūlymai – patenkinamai. 

Nepateiktas nei vienas projektinis 

pasiūlymas – nepatenkinamai. 

 



 

2.4. Teikiamų socialinių 

paslaugų vertinimo 

sistemos kūrimas 

Sukurti teikiamų socialinės 

priežiūros ir socialinės globos 

paslaugų vertinimo anketą 

Sukurta socialinių paslaugų 

vertinimo anketa ir apklausta 50 

paslaugų gavėjų, užduotis pagal 

nustatytus vertinimo rodiklius bus 

vertinama labai gerai. 

Sukurta anketa ir apklausta 30 

paslaugų gavėjų – gerai. 

Sukurta anketa ir apklausta 10 

paslaugų gavėjų – patenkinamai 

Sukurta anketa, bet neapklausti 

paslaugų gavėjai – nepatenkinamai. 

 

2.5. Įstaigos internetinės 

svetainės 

administravimas 

1. Talpinti svetainėje įstaigos 

veiklos dokumentus, finansines 

ataskaitas. 

2. Nuolat atnaujinti kitą aktualią 

informaciją. 

3. Viešinti įstaigos renginius, 

projektinę veiklą. 

1. Patalpinti 4 ketvirčių įstaigos 

finansines ataskaitas. 

2. Patalpinti kitų įstaigos 

darbuotojų veiklos dokumentus bei 

aktualią informaciją apie vykdomą 

veiklą. 

3. Parengti ir patalpinti 5 

straipsnius apie renginius ir 

projektinę veiklą. 

Įvykdyti visi 3 užduoties punktai, 

užduotis pagal nustatytus vertinimo 

rodiklius bus vertinama labai gerai,  

Įvykdyti 2 iš 3 punktų – gerai,  

Įvykdytas 1 punktas – 

patenkinamai. 

Neįvykdytas nei vienas užduoties 

punktas – nepatenkinamai.  

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

3.1.  

3.2.  

3.3. 
 
 

 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR PASIŪLYMAI, 

KAIP TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

4.1. Darbuotojas įvykdė visas ir viršijo kai kurias sutartas metines veiklos 

užduotis pagal nustatytus vertinimo rodiklius 
Labai gerai ☐ 

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė sutartas metines veiklos užduotis pagal 

nustatytus vertinimo rodiklius  
Gerai ☐ 

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias sutartas metines veiklos užduotis 

pagal nustatytus vertinimo rodiklius  
Patenkinamai ☐ 

4.4. Darbuotojas neįvykdė metinių veiklos užduočių pagal nustatytus 

vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 



 

 

5. Pasiūlymai, kaip tobulinti kvalifikaciją 

(nurodoma, kokie mokymai (konkrečiai) siūlomi darbuotojui) 

5.1. 

5.2.  

 

III SKYRIUS 

PASTABOS 

 

6. Pastabos (pvz.: nurodomos pastabos apie vertinimą, jo eigą): 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Direktorė                                                                                                         Dovilė Barčiukienė 

_____________________________________ _____________ _________________ 
(vertinančiojo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams                                           Ramunė Pilelienė 

___________________________________ _____________ _________________ 
(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais bei pastabomis susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(kas nereikalinga, išbraukti) 

 

 

___________________________________ _____________ _________________ 
(Profesinės sąjungos ar darbo tarybos atstovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 


