
VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIREKTORĖS DOVILĖS BARČIUKIENĖS  

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

2018-01-16   Nr._________________ 

Varėna 

 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

PAGRINDINIAI PRAĖJUSIŲ METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

Eil. 

Nr. 

Metinės veiklos 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1. Parengti ir 

patvirtinti Centro 

teikiamų 

socialinių 

paslaugų tvarkos 

taisykles 

Parengta ir 

patvirtinta 

teikiamų 

socialinių 

paslaugų tvarkos 

taisyklių aprašų 

ne mažiau kaip 8 

vnt. 

Parengtų taisyklių 

aprašų skaičius, vnt. 

Parengtos ir patvirtintos 

2017 m. lapkričio 20 d. 

Varėnos socialinių 

paslaugų centro 

direktoriaus įsakymu 

Nr. V-80 8 teikiamų 

socialinių paslaugų 

teikimo tvarkos 

taisyklės.   

2. Įgyvendinti tęstinį 

„Integralios 

pagalbos paslaugų 

plėtros Varėnos 

rajone“ projektą 

Įgyvendinti 30 

proc. projekte 

numatytų veiklų: 

1.Organizuoti ir 

suteikti paslaugas 

10 asmenų; 

2.Organizuoti ir 

suteikti 

individualias ir 

grupines 

konsultacijas 

artimiesiems. 

3.Pakelta 8 

darbuotojų 

kvalifikacija. 

1.Integralios 

pagalbos gavėjų 

skaičius, vnt. 

 

2.Individualias ir 

grupines 

konsultacijas 

gavusių artimųjų 

skaičius, vnt. 

 

3.Kvalifikaciją 

kėlusių mobilios 

komandos narių 

skaičius, vnt. 

 

1. Suteiktos 

paslaugos 25 

neįgaliems ir/ar 

senyvo amžiaus 

asmenims, t. y. 

83,3 proc. 

numatytų 

asmenų; 

2. Konsultacijas 

gavusių artimųjų 

skaičius – 12. 

3. Kvalifikaciją 

kėlė 8 

darbuotojai, 

dirbantys 

mobiliose 

komandose.  

3. Organizuoti 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimą 

Organizuoti 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimą, ne mažiau 

kaip 10 

darbuotojų.  

 

Darbuotojų, kėlusių 

kvalifikaciją, 

skaičius, vnt. 

Kvalifikaciją kėlė 49 

Varėnos socialinių 

paslaugų centro 

darbuotojai. 



4. Įgyvendinti tęstinį 

projektą 

„Augančios 

pasienio 

iniciatyvos“  

Įgyvendinti 30 

proc. projekte 

numatytų  veiklų: 

1.Paslaugų gavėjų 

skaičius - 15. 

2.Išduota 30 

nuolaidų kortelių 

gausioms 

šeimoms. 

3.Atlikti viešųjų 

pirkimų 

procedūras 

projekte 

numatytoms 

priemonėms 

įsigyti. 

4.1.Paslaugas 

gavusių asmenų 

skaičius, vnt. 

4.2. Išduotų nuolaidų 

kortelių skaičius. 

4.3.Atliktų ir 

patvirtintų viešųjų 

pirkimų skaičius ir 

įsigytų priemonių 

skaičius, vnt. 

1.Įgyvendinant projektą 

augančios socialinės 

pasienio iniciatyvos 

paslaugas, mokymus ir 

kt. gavo 45 asmenys. 

2. Išduota 150 kortelių 

gausioms šeimoms. 

3. Atliktos viešųjų 

pirkimų  procedūros 86 

proc. numatytų pirkimų. 

5.  Viešinti Centro 

veiklą 

Parengti ir  

paviešinti ne 

mažiau kaip 10 

straipsnių apie 

Centro teikiamas 

paslaugas 

rajoninėje 

spaudoje, Centro 

ir Varėnos rajono 

savivaldybės 

internetinėse 

svetainėse 

Straipsnių skaičius, 

vnt. 

Parengti ir paviešinti 75 

informaciniai 

pranešimai, straipsniai 

apie Centro teikiamas 

paslaugas rajoninėje 

spaudoje, Centro ir 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

internetinėse svetainėse, 

facebook.com (Varėnos 

socialinių paslaugų 

centras ir GIMK 

Varėna), 2 LRT 

reportažai apie  

teikiamas integralios 

pagalbos paslaugas, M-1 

ir Lietuvos žinių radijo 

transliacijos apie 

nuolaidų korteles 

gausioms šeimoms. 

 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

Eil. 

Nr. 

Metinės veiklos 

užduotys 

Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

1. Tęsti „Integralios 

pagalbos paslaugų 

plėtros Varėnos rajone“ 

projekto įgyvendinimą 

1.Organizuoti ir suteikti 

paslaugas 10 naujų neįgalių 

ir/ar senyvo amžiaus 

asmenų; 

2.Organizuoti ir suteikti 

individualias ir grupines 

konsultacijas 10 artimųjų. 

1.Integralios pagalbos 

gavėjų skaičius, vnt. 

 

2.Individualias ir grupines 

konsultacijas gavusių 

artimųjų skaičius, vnt. 

 



3.Pakelta 10 darbuotojų 

kvalifikacija, dirbančių 

mobiliose komandose. 

3.Kvalifikaciją kėlusių 

mobilios komandos narių 

skaičius, vnt. 

 

2. Organizuoti darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą 

Organizuoti darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą ne 

mažiau kaip 30 darbuotojų.  

Darbuotojų, kėlusių 

kvalifikaciją, skaičius, vnt. 

3. Užbaigti projekto 

„Augančios socialinės 

pasienio iniciatyvos“ 

įgyvendinimą 

1. Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 26 

neįgaliems 

asmenims ir juos 

lydintiems 

artimiesiems išvykas 

į Alytų ir Elk 

(Lenkija); 

2. Suorganizuoti 

studijų vizitą 45 

neįgaliems ir juos 

lydintiems asmenims 

iš Varėnos r. sav., 

Alytaus r. sav. ir 

Elk‘o sav. 

3. Pateikti ataskaitas už 

2017 m. IV ketv. ir 

2018 m. I ketv. 

4.1.Paslaugas gavusių 

asmenų skaičius, vnt. 

4.2. Studijų vizite 

dalyvavusių asmenų 

skaičius, vnt.  

4.3.Pateiktų ataskaitų 

skaičius, vnt. 

4.  Viešinti Centro veiklą Parengti ir  paviešinti ne 

mažiau kaip 30 

informacinių pranešimų apie 

Centro teikiamas paslaugas 

rajoninėje spaudoje, Centro 

ir Varėnos rajono 

savivaldybės internetinėse 

svetainėse. 

Straipsnių skaičius, vnt. 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI 

NEĮVYKDYTOS 

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti? 

 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS 

APRAŠYMAS Pažymimas atitinkamas 

langelis 

Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 

Labai gerai 

Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Gerai 



Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 

Patenkinamai 

Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Nepatenkinamai 

 

III SKYRIUS 

SIŪLYMAI 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

________Meras_______             ________________                       _Algis Kašėta_________ 

(Vadovo pareigos)                        (parašas)                                       (vardas, pavardė) 

 

_Direktorė                                    ________________                        __Dovilė Barčiukienė__ 

(Darbuotojo pareigos)                        (parašas)                                       (vardas, pavardė) 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku/nesutinku: 

                                                                                (nereikalingą išbraukti) 

 

______________________________                  ________________      ______________________ 

(Profesinės sąjungos ar darbo tarybos                                              (parašas)                                   (vardas, pavardė) 

atstovo pareigos)                                                              

 

 


