
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. TS-102 

Rokiškis 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu Nr. TS-102, 266 punktu, Rokiškio 

rajono taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Rokiškio socialinės paramos centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

  

 

 

 

 

Savivaldybės meras Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Kaupienė 



PRITARTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

   2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-102 

 

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pristatymas 

 

 Rokiškio socialinės paramos centras (toliau – Centras) yra juridinis asmuo, veikiantis kaip 

savivaldybės biudžetinė įstaiga. Centro steigėjas yra Rokiškio rajono savivaldybė. 

 Centras yra paramos ir labdaros gavėjas. 

 Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Centro nuostatais. 

 Centras vykdo šią veiklą : 

 nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis 

veikla;  

 vaikų dienos priežiūros veikla; 

 socialinė globa teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms;  

kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; 

 specialiojo transporto paslauga neįgaliesiems.  

 Centro ūkinės veiklos metai yra kalendoriniai metai. 

 Centro buveinės adresas: Vytauto g.25, 42113, Rokiškis. 

 Centro tikslas: 

  teikti socialines paslaugas Rokiškio rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudarant 

sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo 

socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir 

integruotis į visuomenę.  

 Centro veiklos uždaviniai: 

 organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir 

neįgaliesiems bei jų šeimos nariams, socialinės rizikos šeimoms, asmenims bei vaikams ir kitiems 

asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro galimybes; gerinti socialinių paslaugų 

kokybę ir plėsti teikiamas socialines paslaugas, orientuojantis į socialinių paslaugų įvairovę ir 

atsižvelgiant į Centro finansines galimybes bei turimą materialinę bazę; 

 rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų programas ir projektus savivaldybės teritorijoje; 

 socialinių paslaugų teikimą artinti prie asmens gyvenamosios vietos, kuriant socialinių 

paslaugų tinklą bendruomenėje; 

 pasitelkti savanorius nuostatuose numatytoms veiklos rūšims vykdyti. 

 Centras įsteigtas 2005 m. kovo 18 d., pertvarkant VšĮ Jūžintų darbinio užimtumo centrą į 

biudžetinę įstaigą Rokiškio socialinės paramos centrą.  

 

Naudojamos patalpos: 

 

Adresas Plotas 

Vytauto g. 25, Rokiškis 254  kv. m 

Liepų g. 4, Jūžintai 477 kv. m 

Stoties g. 68, Obeliai 665 kv. m 

http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.1
http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.1
http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.91
http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.99


 

 Naudojamos transporto priemonės: lengvasis automobilis ,,Ford Grand C Max“ ir 

mikroautobusas ,,VW Transporter“, įsigytas už projekto lėšas, įgyvendinant projektą. 

  

2. Centro vadovai 

 

Pareigos Vardas, pavardė Išsilavinimas Bendras 

darbo 

stažas 

Pastabos  

Direktorė Audronė Kaupienė Aukštasis 

universitetinis 

29 m. Įstaigai 

vadovauja nuo 

2005 m. liepos 15 

d. 

 

3. Centro žmogiškieji ištekliai 
 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-174 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“, Centrui patvirtintas 34,5 etatų skaičius. Jis nekito ir 

2015 m. gruodžio 18d. rajono savivaldybės tarybos analogiškame sprendime. Centro direktorės 

2015 m. vasario 12 d., įsakymu Nr. P1-17 patvirtintos pareigybės 2015 metams.  

 

 

Adminis-

tracija 

Pagalbinis 

(aptarnaujantis) 

personalas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

Socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 

(savaran-

kiška 

funkcija) 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

(valstybės 

dotacija ir 

specialio-

sios lėšos) 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

(lankomoji 

priežiūra, 

savarankiš-

ka funkcija) 

Kiti 

specialistai 

Etatai 

išlai-

komi 

iš 

specia-

liųjų 

lėšų 

4,25 4 7,0  Iš viso 

8,25 
etatai, iš 

jų: 4 etatai 

– Obelių 

savaran-

kiško 

gyvenimo 

namuose 

ir 4,25 –

Jūžintų 

dienos ir 

trumpalai-

kės 

socialinės 

globos 

centre 

Iš viso 

14,25 etato, 

iš jų: 12,25 

–dienos 

socialinei 

globai 

(lankomo-

sios 

priežiūros 

padalinyje), 

2,0 –

Jūžintų 

dienos ir 

trumpalai-

kės 

socialinės 

globos 

centre 

9 2 1,75 

 

4.1. Darbuotojų išsilavinimas (2015.12.31) 
 

Iš 

viso  

Aukštasis 

universitetinis 
Aukštasis 

neuniversitetinis 

Aukštesnysis ar 

specialusis 

Vidurinis ar 

profesinis 

Įgyta  socialinio 

darbuotojo 

Iš jų socialinio 

darbo srities 



vidurinis  išsilavinimas padėjėjo 

kvalifikacija  

specialistai 

54 13 6 13 22 8 44 

 

Vidutinis įstaigos darbuotojų amžius – 44 m. 

Įstaigoje dirba 49 moterys, 5 vyrai. 

 

Specialistai pagal išsilavinimą ir padalinius : 

 

5. 2015 m. suteiktos paslaugos 

 

Eil. Nr. Padalinys Suteikta paslaugų (klientų skaičius) 

1. Jūžintų dienos ir trumpalaikės 

socialinės globos centre 

47    

2.  Obelių savarankiško gyvenimo 

namai 

27 

3.  Dienos socialinė globa Vaikų 

dienos centre ir Jūžintų dienos 

centre 

18   

4.  Lankomoji priežiūra 90  

5. Aprūpinta techninėmis 

pagalbos priemonėmis 

489 klientai aprūpinti 852 techninėmis 

pagalbos priemonėmis  

6. Suteikta bendrųjų socialinių 

paslaugų 

Pagal poreikį 

 

6. Projektinė veikla 

 

Projekto 

pavadinimas 

Pobūdis 

(įstaigos, 

rajoninis, 

respublikinis, 

tarptautinis) 

Paslaugas 

gavusių 

asmenų 

skaičius 

Finansavimas Rezultatai  

 

,,Savarankiško 

gyvenimo namų 

Rokiškio rajone 

plėtra“  

 

Užbaigtas 

rajoninis 

projektas 

12 (papil-

domai) 

23404,74 Eur  

(ES lėšos) ir 

31099,71 

(savivaldybės 

lėšos)  

Įrengtoje mansardoje  įkurti 

8 papildomi kambariai, 

kuriuose gali gyventi iki 12 

žmonių. Bendrai 

paslaugomis vienu metu gali 

naudotis iki 30 asmenų 

netekusių būsto. 

Trumpalaikė socialinės 

priežiūros paslauga  teikiama 

iki 6 mėn., kol klientams  

surandamas būstas. 

Paslaugos  teikiamos senyvo 

amžiaus žmonėms ir 

suaugusiems asmenims su 

negalia. 

  

7. Centro pastatų būklės analizė 

  

Investiciniai projektai, renovacija: 



pastato, esančio Vytauto g.25, Rokiškio m., vidus rekonstruotas 2011 m., fasado 

remonto darbai atlikti 2013 m.; 

 pastatui, esančiam Jūžintuose, atliktas paprastasis remontas 2013 m.; 

2008 m. buvusioje Obelių slaugos ligoninėje įrengti Obelių savarankiško gyvenimo 

namai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtrai; 

pastatas Obeliuose, pasinaudojus ES struktūrinių fondų lėšomis rekonstruotas, 

įrengiant mansardą 2014 m.  

  

8. Rokiškio socialinės paramos centro finansavimo šaltiniai ir lėšos (įstaigos veiklos 

programa): 

 
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltinis Lėšų suma 

 

Adminis- 

tracijai 

Jūžintų 

dienos 

ir 

trumpalai- 

kės  so- 

cialinės 

globos 

centras 

Lankomo- 

sios 

priežiūros 

padalinys 

Dienos 

centras 

neįgaliems 

ir sutriku- 

sio intelekto 

vaikams 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

1. Valstybės lėšos 

gautos iš 

savivaldybės 

biudžeto 

      

 Darbo užmokestis 184 670,00 47 023,95 41 553,03 39 977,49 24 447,02 31 668,51 

 Sodra 57 760,00 15 026,98 13 485,52 12 090,89 7 794,53 9 362,08 

 Komunalinės 

paslaugos 17 036,00 5 506,67 4 101,81 --------------- 4 179,58 3 247,94 

 Ryšiai 2 600,00 1 247,02 583,12 85,12 325,63 359,11 

 Transportas       

 Kitos prekės       

 Kitos paslaugos 4 750,00 2 077,17 613,6  870,31 1 188,92 

 Iš viso 266  816,00 70 881,79 60 337,08 52 153,50 37 617,07 45 826,56 

2. Lėšos, gautos iš 

savivaldybės 

biudžeto 

(savarankiška 

funkcija) 

589,00 

(padidėjus 

MMA) 

     

3 
Specialiųjų lėšų 

programa 

      

 Darbo užmokestis 23 736,41      

 Sodra 7 552,41      

 Komunalinės 

paslaugos 7225,69     

 

 Ryšiai 259,39      

 Transportas 4905,34      

 Kitos prekės 3697,43      

 Kitos paslaugos 1417,21      

 Mityba 15 915,84      

 Ilg. turtas 1 400,00      

 Iš viso 66 109,72      

4 

Viešųjų darbų 

programa 

(darbo 

užmokestis ir 

Sodra) 637,21 

     

              

5.  

Projektas 

„Nebūk 

abejingas,      200,00 



prisijunk ir tu“ 

savivaldybės 

lėšos (prekėms) 

6. 

Projektas 

,,Išdrįsk svajoti“ 

(prekėms)     150,00  

7. 

 Valstybės 

specialioji  

tikslinė dotacija 

dienos socialinei 

globai asmens 

namuose    46 012,39   

8. 

Valstybės 

specialioji  

tikslinė dotacija 

dienos socialinei 

globai 

institucijoje   7 020,57    

9. 

Pastato 

rekonstrukcijai, 

įgyvendinant ES 

projektą skirtos 

savivaldybės 

lėšos    

   31 099,71 

 

Pastato 

rekonstrukcijai, 

įgyvendinant ES 

projektą skirtos 

ES SF lėšos   

   23 404,74 

10. Parama       

 Kiti šaltiniai 1 800,74    1 800,74  

 

2 proc. (įstaigai 

nupirktas 

trimeris) 400,89      

 

Maltos ordinas 

(parama 

išdalinta 

seniūnijose 

sunkiai 

besiverčiančioms 

šeimoms) 10 741,10      

 

LPF „Maisto 

bankas“ 

(suaukoti 

negendantys 

maisto 

produktai 

išdalinami 

seniūnijoms 

pagal pateiktus 

sąrašus). Greitai 

gendančiais 

produktais 3 

kartus per 

savaitę 

aprūpinami 

pajamų 

negaunantys 

rajono 

gyventojai 13 654,17      

 
UAB 

,,Kosmelita“ 1 481,06   1 481,06   



(gaminiai) 

 

,,Lututės“ 

leidykla 

(literatūra) 321,14   321,14   

 ,,Sidabrina“ 80,00   80,00   

 ,,Sanomis“ 20,00   20,00   

 Iš viso paramos 55 197,46   1 902,20 1 800,74  

        

        

 

9. Gautų asignavimų panaudojimas 2014-2015 m. 

(Savivaldybės biudžetas, kitos gautos lėšos, Valstybės biudžeto tikslinė dotacija – bendra 

lyginamoji analizė) 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas 2014 m. (Eur) 2015 m. (Eur) 

1. Darbo užmokestis 244 943,66 333 650,28 

2. Sodra   75 046,31 78 637,12 

3. Mityba   15 375,50 15 915,84 

4. Ryšių paslaugos    1 998.94 2859,39 

5. Kitos prekės    4 793.89 3 697.43 

6. Transportas    5 887,75 4 905,34 

7. Įsigyta ilgalaikio turto        ------- 1 400,00 

8. Komunalinės paslaugos  13 350.05 24 261,69 

9. Kitos paslaugos  10 418,95 6 167,21 

10. Kvalifikacijos kėlimas         86,89   

11. Iš viso 371 901.94 471 494,30 

 

10. 1 asmens socialinės globos kaina mėnesiui 2014-2015 m. 

 

 2014 m. 2015 m. 

Paslaugos 

pavadinimas 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

per metus 

Žmonių 

skaičius 

metų 

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina, Lt / 

mėn. 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

per metus 

Žmonių 

skaičius 

metų 

pabaigoje 

1 asmens 

išlaikymo 

kaina, 

Eur / 

mėn. 

Dienos socialinė 

globa institucijoje 

1 1 580,00 2 1 594,20 

Dienos socialinė 

globa asmens 

namuose 

19 19 411,00 23 22 452,80 

Trumpalaikė 

socialinė globa 

institucijoje 

17,5 18 526,00 16 15 546,28 

Pagalba į namus 

(lankomoji 

priežiūra) 

95 95 63,00 90 90 71,00 

Socialinės 

priežiūros 

paslauga Obelių 

savarankiško 

------ ------ ------ 27 18 193,00 



gyvenimo 

namuose 

 

11. Studentų praktika 

 

Per 2015 metus 7 studentai, studijuojantys socialinį darbą, atliko Centre numatytą profesinę 

praktiką. Socialinio darbo praktikas Centre atlieka studentai iš Panevėžio, Utenos kolegijų, M. 

Romerio ir Vilniaus universitetų bei mokiniai iš Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos. 

Praktikos vadovais paskiriami aukštesnę kvalifikaciją ir didesnę socialinio darbo patirtį turintys 

darbuotojai.  

 

12. Žinios apie raštvedybą 2014-2015 metais 
 

 

Metai Veiklos 

įsakymai 

Personalo 

įsakymai 

Atostogų 

įsakymai 

Gauti 

raštai 

Siunčiami 

raštai 

Komandiruočių 

įsakymai 

Pasirašytos  įvairios 

sutartys 

 

2014 166 116 106 696 213 26 267 

2015 259 87 102 588 80 14 191 

 

 

13. Centro partnerystė, ryšiai 

 Centro socialiniai partneriai:  

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyrius 

teikia metodinę paramą įstaigos veiklos klausimais, dalyvauja įstaigos renginiuose, dalykinio 

pobūdžio susirinkimuose įstaigos padaliniuose. 

 Rokiškio ,,Rotary“ klubas visokeriopai remia Vaikų dienos centro neįgaliems ir sutrikusio 

intelekto vaikams veiklą. 

 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Rokiškio komitetas sudaro centro darbuotojams 

ir klientams  sąlygas susipažinti su komiteto veikla (ypač jaunimo veikla), kasmet prisideda prie 

paramos dalijimo Centro globotiniams, dalijasi gaunama metodine medžiaga savanorystės 

klausimais, kviečia į savo organizuojamus renginius. 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teikia 

metodinę paramą Centro specialistams, konsultuoja jų lankomas socialinės rizikos šeimas teisių 

apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais. Lankosi 

socialinės rizikos šeimose kartu su mūsų įstaigos specialistais. 

 Rokiškio krašto muziejus organizuoja edukacines programas socialinę atskirtį 

patiriančioms šeimoms. 

 Rokiškio ,,Carito“ organizacija, reikalui esant, aprūpina pagalbos stokojančius drabužiais, 

avalyne, vienkartiniais maisto daviniais. Gaunančius menkas pajamas nuolat aprūpina karštu 

maisto daviniu. 

 LPF Maisto bankas nuo 2011 m. teikia paramą kiekvieną dieną maisto produktais iš ,,Iki“ 

prekybos centro. Šiais produktais aprūpinama jokių pajamų dėl objektyvių priežasčių negaunantys 

asmenys bei šeimos visame rajone. 

 VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras pagal dvišalę 

bendradarbiavimo sutartį teikia gydymo ir slaugos paslaugas mūsų Centro klientams, dirbant 

komandinio darbo principu kartu su mūsų Centro specialistais. 

 Rokiškio darbo birža konsultuoja įstaigą dėl profesinio mokymo galimybių, nuolat 

informuoja apie laisvas registruotas darbo vietas, supažindina su darbo rinkos tendencijomis. 

Kviečia į savo renginius darbdaviams. 

 Rokiškio rajono pataisos inspekcija pagal bendradarbiavimo sutartį siunčia į mūsų įstaigą 

asmenis, kuriems yra teismo priteista atidirbti nustatytą auklėjamojo pobūdžio valandų skaičių 

socialinėse įstaigose. 



Pedagogininė psichologinė tarnyba teikia metodinę paramą  mūsų įstaigos specialistams. 

Informuoja apie mokymus. 

 Su Rokiškio visuomenės sveikatos biuru organizuojami bendri projektai. Ypač biuro 

specialistų skaitomų paskaitų klausosi Obelių savarankiško gyvenimo namų gyventojai. 

 Geros valios rajono gyventojai į Centrą pristato atliekamus drabužius, avalynę, baldus, 

buitinę techniką, indus, negendančius maisto produktus, knygas ir kt. 

 Rajono ir miesto ikimokyklinio ugdymo bei kitos švietimo įstaigos įvairiomis progomis 

su edukacinėmis programėlėmis aplanko Vaikų dienos centro neįgalius ir sutrikusio intelekto 

vaikus. 

 Tarptautiniai ryšiai: 

 Tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Respublikos Maltos ordino Estenfeldo miesto 

savanoriais, kurie kasmet su labdaros siunta aplanko rajono seniūnijas, Obelių vaikų globos namus, 

Skemų socialinės globos namus, ligonines, kaimų bendruomenes.   

  

14. Išorinė ir vidinė komunikacija 

 

 Informacija skelbiama savivaldybės internetiniame tinklapyje, rajono laikraščiuose 

,,Gimtasis Rokiškis“ ir ,,Rokiškio sirena“. Esame sukūrę įstaigos paskyrą socialiniame tinkle 

,,Facebook“, kur operatyviai talpiname  visą su įstaigos veikla susijusią informaciją: skelbiame apie 

būsimus renginius, juos aprašome, į fotogaleriją talpiname renginių fotografijas. Paskyros puslapis 

per parą atverčiamas ligi 2000 kartų per parą. Pagal poreikį padaliniuose vyksta darbiniai 

susirinkimai. Kiekviename iš jų dalyvauja įstaigos vadovas. 

 

15. 2015 m. gauti įvertinimai 

 

 Vyriausioji socialinė darbuotoja Diana Kietienė apdovanota Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėka Socialinio darbuotojo dienos proga. Įstaiga gavo 

Vilniaus universiteto padėką už bendradarbiavimą priimant praktikai magistrantūros studijų 

Socialinio darbo programos studentus. Savivaldybės administracijos direktoriaus padėkomis 

įvertintos Dienos centro neįgaliems  ir sutrikusio intelekto vaikams vyriausioji socialinė darbuotoja 

Jūratė Dovydėnienė bei lankomosios priežiūros padalinio socialinio darbuotojo padėjėja  Renata 

Meškauskienė. 

 

16. Centro uždavinių įgyvendinimas 

 

 Įstaigos kolektyvas atsidavusiai stengėsi jiems patikėtus uždavinius įgyvendinti 

kaip galima kokybiškiau, operatyviau ir prieinamiausia forma paslaugų gavėjams.  Buvo suteikta 

daug konsultacijų klientams jų namuose bei įstaigoje ir jos padaliniuose.  Konsultuoti klientų ir 

globotinių artimieji. Spręsti kilę ginčai. Emocinėms problemoms spręsti pasitelktas įstaigoje 

dirbantis psichologas. Įstaigos darbuotojai daug asmeninio laiko aukojo savanorystei, tuo 

skatindami kitus (ypač jaunimą) prisijungti prie komandos. Būdami LPF Maisto banko partneriai, 

tris kartus per savaitę savanorių transportu į įstaigą atsivežame tos dienos galiojimo maisto 

produktų, kuriais praėjusiais metais aprūpinome ne tik miesto, bet ir kaimiškųjų seniūnijų 

gyventojus ne dėl savo kaltės praradusius pajamų šaltinius ar gaunančius mažas pajamas. Iš viso 

vienkartiniais paketais buvo aprūpinta 2316 asmenų. Glaudžiai bendradarbiaudami ne tik su 

seniūnijomis, bet ir su švietimo, socialinės globos įstaigomis, tarpininkavome aprūpinant 

nepasiturinčiuosius šviežiomis daržovėmis. 

 Buvo sunkumų, su kuriais susidūrėme įgyvendindami rajono tarybos sprendimu 

mūsų įstaigai iškeltą uždavinį. Paslaugų gavėjai sunkiai priima naujoves. Ypatingai nepriimtinos  

pasirodė papildomos mokamos paslaugos.   Darbuotojoms sunkiai sekėsi ir sekasi  įtikinti paslaugų 

gavėjus, jog jų suteikta paslauga bus tikrai kokybiškesnė, o ir sąžiningumo atžvilgiu klientai 



nepatirs jokios rizikos. Klientai turi susiformavusį ir nusistovėjusį požiūrį, kuris tampa įpročiu, jog 

kaimynas ar giminaitis visa tai gali atlikti ir be jokių mokesčių. 

 Praėjusiais metais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministrės rekomendacijas, savivaldybės taryba įstaigai papildomai skyrė 4 socialinių 

darbuotojų padėjėjų etatus. Šįmet neliko darbuotojų dirbančių dvigubais krūviais. Žymiai 

palengvėjo darbo sąlygos. Padidėjo atlyginimai.  

 Galime tik džiaugtis jog socialinio darbuotojo pastangos pagal valstybės finansines 

galimybes yra tinkamai įvertintos. O ir pačios profesijos prestižas pamažu kyla. Šiuo metu kaip 

niekada anksčiau mūsų paslaugos rajono savivaldybės teritorijoje yra labai reikalingos ir 

vertinamos. Sulaukiame daug padėkų iš paslaugų gavėjų artimųjų. Ir tai yra pats aukščiausias ne tik  

specialistų tiesioginio darbo, bet ir visos paslaugas teikiančios institucijos įvertinimas. 

 
Pastaba: Prie ataskaitos pridedami 3 priedai. 

________________________ 
 

     

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ataskaitos 1 priedas 

 

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO  SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMAI 2015 METAIS 

 

 

Pareigybė Socialinių darbuotojų mokymai 

(mokymų pavadinimas, kiek 

darbuotojų dalyvavo) 

Data Valandos 

Direktorius Teisiniai aspektai socialinių 

darbuotojų darbe 

2015-01-21-22 16 val. 

 Socialinių paslaugų įstaigų 

vadyba pertvarkos kontekste 

2015-12-08 8 val. 

Vyriausieji 

socialiniai 

darbuotojai  

Praktinio darbo žinios ir 

gebėjimai (4) 

2015-03-17 16 val. 

 Socialinės pagalbos procesų 

eigos stebėjimas (1) 

2015-03-19-20 16 val. 

 Kultūrinės įvairovės aspektai 

teikiant pagalbą šeimoms (1) 

2015-04-21/22 12 val. 

 Save žalojantis elgesys (3) 2015-05-14 8 val. 

 Moterų ir vyrų lygių galimybių 

praktinis įgyvendinimas 

užimtumo, socialinės įtrauktiems 

ir socialinės apsaugos srityje (2) 

2015-06-05 27 val. 

 Asertyvaus bendravimo  įgūdžių 

lavinimas (1)  

2015-11-26-27 16 val. 

Iš viso  Dalyvavo 4 darbuotojai 12 

kartų 

  

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Darbo ypatumai, bendravimo 

įgūdžių lavinimas, dirbant su 

senyvo amžiaus asmenimis ir jų 

šeimomis (5) 

2015-02-02-04 24 val. 

 Darbo ypatumai, bendravimo 

įgūdžių lavinimas, dirbant su 

senyvo amžiaus asmenimis, 

kuriems teikiamos socialinės 

paslaugos namuose (19) 

2015-02-17-19 24 val. 

 Socialinio darbo etika 

(6) 

2015-05-03 - 04 16 val 

 Praktinio darbo žinios ir 

gebėjimai (4) 

2015-03-17 16 val. 

 Socialinio darbo etika ir vertybės 

(6) 

2015-06-03-04 16 val. 

 Socialinio darbo etika ir vertybės 

(3) 

2015-11-2-3 16 val 

 Asertyvaus bendravimo  įgūdžių 

lavinimas (6)  

2015-11-26-27 16 val. 

Iš viso  Kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose dalyvavo 54 

darbuotojai  

  

_______________________ 



Ataskaitos 2 priedas 

Papildomų paslaugų teikimo ataskaita 

2014m. 2015m. 

Eil. 
Nr. 

Mėnuo Val. 1 valandos 
Įkainis 

Eil. 
Nr. 

Mėnuo Val. 1 valandos 
įkainis 

1. Sausis 6 1.76 Eur 1. Sausis 15 1.82Eur 

2. Vasaris 27 1.76 Eur 2. Vasaris 9 1.82Eur 

3. Kovas 37 1.76 Eur 3. Kovas 20 1.82Eur 

4. Balandis 44 1.76 Eur 4. Balandis 17 1.82Eur 

5. Gegužė 33 1.76 Eur 5. Gegužė 23 1.82Eur 

6. Birželis 22 1.76 Eur 6. Birželis 14 1.82Eur 

7. Liepa 14 1.76 Eur 7. Liepa 18 1.82Eur 

8. Rugpjūtis 22 1.76 Eur 8. Rugpjūtis 12 1.82Eur 

9. Rugsėjis 22 1.76 Eur 9. Rugsėjis 11 1.82Eur 

10. Spalis 20 1.76 Eur 10. Spalis 15 1.82Eur 

11. Lapkritis 23 1.76 Eur 11. Lapkritis 9 1.82Eur 

12. Gruodis 11 1.76 Eur 12. Gruodis 12 1.82Eur 

 Viso:  281 val. 493,18 Eur.  Iš viso 175 val. 318.5Eur. 

 

Daugiausia papildomų mokamų paslaugų 2014 m. suteikta  kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. 

2015 m. – kovo, gegužės ir liepos mėnesiais.  

 

Daugiausia papildomų paslaugų buvo suteikta Nesuteiktos papildomos paslaugos ( jų 

nereikėjo) 

1. Langų valymas 

2. Užuolaidų pakeitimas 

3. Kiekvieno papildomojo kambario 

sutvarkymas 

4. Šviestuvų valymas 

1. Skalbinių lyginimas 

2. Langų sandarinimas žiemai 

3. Smulkaus gyvenamųjų patalpų remonto 

organizavimas 

4. Krosnies valymo organizavimas 

5. Pašto siuntų išsiuntimas 

6. Pavedimų vykdymas 

 

___________________________ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 



    Ataskaitos 3 priedas 

 

 

SURINKTŲ IR PANAUDOTŲ SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ SUVESTINĖ 

PER 2014 IR 2015 METUS 

 

2014 metai 

 
Eil. 

Nr. 

Padalinio pavadinimas  Surinkta lėšų (eurais) 

1. Lankomosios priežiūros padalinys:  

 Lankomoji priežiūra  7611,27 

 Dienos socialinės globos paslauga 16990,53 

2. Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos 

centras 

34628,88 

3.  Specialiosios transporto paslaugos 1903,5 

4. Iš viso 61134,2 

 

2014 metais surinktų specialiųjų lėšų panaudojimas 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas  Suma (eurais) 

1. Darbo užmokestis 15887,69 

2. Sodra 4650,02 

3. Mityba 15375,5 

4. Ryšiai  1419,7 

5. Transportas 5134,74 

6. Kitos prekės 2853,44 

7. Komunalinės paslaugos 5124,84 

8. Kitos paslaugos 6270,09 

 Iš viso 56716,02 

 

2015 metai 

 
Eil. 

Nr. 

Padalinio pavadinimas  Surinkta lėšų (eurais) 

1. Lankomosios priežiūros padalinys:  

 Lankomoji priežiūra  8095,40 

 Dienos socialinės globos paslauga 16036,24 

2. Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos 

centras 

41229,92 

3. Obelių savarankiško gyvenimo namai 1285,97 
4. Specialiosios transporto paslaugos 1079,71 

 Iš viso 67727,24 

 

2015 metais surinktų specialiųjų lėšų panaudojimas 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas  Suma (eurais) 

1. Darbo užmokestis 23736,41 



2. Sodra 7552,41 

3. Mityba 15915,84 

4. Ryšiai  259,39 

5. Transportas 4905,34 

6. Kitos prekės 3697,43 

7. Komunalinės paslaugos 7225,69 

8. Kitos paslaugos 1417,21 

9. Ilgalaikis turtas 1400,00 

 Iš viso 66109,72 

 

_________________________ 

 

 

  


